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Нашій газеті — 9 роківНашій газеті — 9 років
11 лютого 2012 року вийшов перший но-

мер нашої газети «Світ-інфо». За 9 років вида-
но 192 номери, а це тисячі публікацій на най-
різноманітніші теми. 

Щира вдячність нашим передплатникам, 
читачам, авторам, усім, завдяки кому всі ці 
роки виходить газета!

86514

Триває передплата 
на нашу газету на 2021 рік

Передплатна ціна мінімальна:
14 гривень на місяць.

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її 

друзям, знайомим, колегам, запропонуй-
те також передплатити.

Харківські 
угоди зради
Слідчі Державного бюро 

розслідувань за погоджен-
ням з Офісом генерального 
прокурора повідомили про 
підозру колишньому прези-
денту України Януковичу в 
державній зраді за підписан-
ня «Харківських угод» на ко-
ристь Росії.

Його підозрюють у тому, 
що він, у порушення вимог 
Конституції України й зако-
ну «Про міжнародні договори 
України» підписав ці угоди, 
чим нашкодив суверенітето-
ві, територіальній ціліснос-
ті та недоторканності, обо-
роноздатності, державній та 
економічній безпеці України.

Про підозру оголосили за 
ч. 1 ст. 111 (державна зра-
да) Кримінального кодексу. 
Санкція статті передбачає 
позбавлення волі на строк 
від 12 до 15 років.

Треба нагадати, що поді-
бна кримінальна справа зі 
звинуваченням Януковича 
в державній зраді вже про-
йшла через суд – про спри-
яння Януковичем окупації 
Росією Криму і розв̀ язання 
нею війни на Донбасі. Кіль-
карічна тяганина з розслі-
дуванням і судом начебто ж 
вже завершилася: вирок сто-
личного суду – позбавлення 
волі Януковичу на 13 років. 
Але виявляється, це ще не 
все. Захист підсудного, адво-
кати дійшли в своїх апеляці-
ях, оскарженнях вироку вже 
до Верховного Суду. І він має 
поставити крапку, затверди-
ти вирок. Між тим, нова кри-
мінальна справа. 

Слідство встановило, 
хоч це й так загальновідо-
мо. що підозрюваний 21 квіт-
ня 2010 року, перебуваючи 
у Харкові, підписав від іме-
ні України Угоду між Украї-
ною та Російською Федера-
цією. Цим документом на 25 
років продовжено термін пе-
ребування Чорноморсько-
го флоту РФ в Україні Зро-
бив він це нібито під приво-
дом отримання знижки на 
природний газ. Насправді ж 
штучно створив передумови 
до збільшення чисельності 
військ РФ та умов їх перебу-
вання на території України, 
вказують прокурори.

Харківські угоди стали 
великою бідою України, пре-
людією до втрати Криму та й 
війни на Донбасі. Адже цими 
угодами продовжувався тер-
мін перебування у нас зброй-
них сил Російської Федерації, 
тобто Чорноморського фло-
ту Росії, ще аж на 25 років! 
Причому, навіть не починаю-

чи з того 2010 року, а з 2017 
року, тобто після завершен-
ня терміну такого перебуван-
ня, зафіксованого в Дого-
ворі між Україною і Росією у 
1997 році, терміну у 20 років. 
Отже, 2017 рік плос ще 25 – 
по 2042 рік!

Другий момент. В тій між-
державній угоді 1997 року 
було зафіксовано дві дуже 
важливі речі. Перше – скіль-
ки російських військових 
мають право бути в Криму, 
друге – де саме вони мають 
бути. Звісно, в основному 
в Севастополі. Ні про який 
контроль за цими вимогами 
з боку влади регіоналів у ті 
2010-2014 роки й не йшлося, 
бо про що тут говорити, коли 
навіть силові структури Укра-
їни очолили громадяни Росії. 

Результат? Його конста-
тує, що знову ж давно відомо, 
слідство ДБР. А саме: почина-
ючи з 20 лютого 2014 року, 
військовослужбовці Чорно-
морського флоту Росії у вза-
ємодії з іншими підрозділа-
ми Збройних сил РФ здійсни-
ли військову окупацію та по-
дальшу анексію півострова 
Крим. 

ДБР назвало навіть фі-
нансову шкоду через захо-
плення Росією об’єктів дер-
жавної власності України 
на окупованій території: 1 
трильйон 80 млрд 352 млн 
грн. Це річний Державний 
бюджет України!

Отже, Харківські угоди – 

це державна зрада. Той, хто 
їх підписав, має бути пока-
раний судом. Все вірно. Але 
біда і наша трагедія в тому, 
що були й інші підписи. 

Конституція все ж вима-
гала затвердження міждер-
жавних угод, ще й такого рів-
ня, парламентом. Тобто, ра-
тифікації Верховною Радою 
України. І ця так звана «рати-
фікація» відбулася вже за 6 
днів, 27 квітня 2010 року. 

Їй передували галасли-
ві акції протесту опозиції – 
БЮТ і Блоку «Наша Україна». 
Попри все, відбулося ось що, 
і про це ви детальніше легко 
прочитаєте в Інтернеті. 

Тодішній (і вже вдруге 
на цій посаді) голова Верхо-
вної Ради Володимир Литвин 
о 10.00 оголошує засідання 
парламенту відкритим, при 
том, що було зареєстровано 
в залі лише 211 депутатів. 
Менше половини. Отже за-
сідання – неправочинне. Тут 
же похапцем виголошують 
присягу новообрані 11 депу-
татів від Партії регіонів. Кво-
руму все одно нема. Тим не 
менше, Литвин швидко ста-
вить питання про ратифіка-
цію Харківських угод на го-
лосування, і о 10.38 «рішен-
ня прийнято»: оголошується, 
що «За» проголосувало 236 
депутатів. Навіть якщо хтось 
і «підтягся» пізніше, пленарне 
засідання Ради не повинно 
було відкриватися за відсут-
ності кворуму. 

Потім ще й з̀ ясувалося, 
що дехто з депутатів, які ні-
бито проголосували «За», в 
той момент взагалі були за 
межами України. Але чита-
чі можуть легко знайти в Ін-
тернеті й інше: імена немалої 
кількості зрадників з опози-
ційних фракцій, які теж голо-
сували «За». 

І загалом наша тодішня 
опозиція, так звана політич-
на еліта понуро «проковтну-
ла» це гвалтування демокра-
тії і зраду держави. Як і за-
галом наше розчварене гро-
мадянське суспільство. Все 
звелося до кидання яєць в 
Литвина під час цього фарсу, 
від яких його закривали па-
расольками, та підпалюван-
ня в залі димових шашок. 

Так само, як «проковтну-
ли» грубе «переформатуван-
ня» того ж парламенту 6-го 
скликання регіоналами. Зга-
даймо: 

Рада була обрана на по-
зачергових виборах у 2007 
році, і хай невеличку, але 
більшість, мали політичні 
сили першого Майдану, По-
маранчевої революції. Че-
рез їх чвари на початку 2010 
року відбувся реванш регіо-
налів в особі приходу Януко-
вича. І за лічені місяці Раду 
було «перекроєно» тим, що 
беззаконно було дозволе-
но депутатам переходити з 
фракцій політсил, від яких 
вони прийшли в парламент у 
2007 році, в інші фракції. Ре-
ально – ці «тушки» побігли до 
регіоналів. І за це теж досі 
ніхто не відповів. У тому чис-
лі судді тодішнього Конститу-
ційного суду, які «заплющили 
очі» на те переформатуван-
ня. Ще один прояв правосуд-
дя-кривосуддя. 

…Пройшло майже 11 ро-
ків. Жодне ДБР вже не заве-
де кримінальні справи щодо 
ратифікації Харківських угод. 
Хоча б тому, що за законо-
давством депутати парла-
менту не несуть юридичної 
відповідальності за свої го-
лосування. 

Але є відповідальність 
політична, моральна. Між 
тим, багато хто з «ратифіка-
торів», чи тих, хто понуро це 
«проковтнув», всі наступні 
роки й по сьогодні – зовсім 
не на політичній пенсії. Бало-
тувалися на президента, по-
були у владі й дуже високо, в 
тому числі в наступних пар-
ламентах, Урядах.

Все забулося, «перемо-
лолося»? Але вперше на на-
шій землі війна, з тисяча-
ми жертв, вперше Україна 
втратила території. Відпові-
сти – нікому, ні юридич-
но, ні політично, ні 
морально…

Правосуддя і кривосуддя

«Люблінський трикутник»: 
Україна, Литва, Польща
Міністри закордонних справ: України – Дмитро Ку-

леба, Литви – Габріелюс Ландсбергіс, Польщі – Збіг-
нев Рау 29 січня провели перше засідання у форматі 
«Люблінського трикутника», що пройшло онлайн.

«Люблінський трикутник» – тристоронній фор-
мат взаємодії України, Литви та Польщі, створений 
міністрами закордонних справ у липні 2020 року на 
визнання багатовікових історичних та культурних 
зв’язків між трьома народами. Литву тоді представ-
ляв міністр Лінас Лінкявичюс, Польщу – міністр Яцек 
Чапутович. 

Формат підкреслює роль України, Польщі та Литви 
у процесі формування сучасних політичних, культур-
них та соціальних реалій Центральної Європи.

В установчій декларації три країни, зокрема, під-
твердили необхідність відновлення територіальної ці-
лісності України в межах її міжнародно визнаних кор-
донів, закликали РФ припинити агресію проти Украї-
ни і тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополь і окремих районів Донбасу, підтри-
мали прагнення України до членства в ЄС і НАТО.

У зустрічі взяла участь лідерка білоруської опо-
зиції Світлана Тихановська. Як зазначив наш міністр 
Дмитро Кулеба, без Білорусі, яка теж має давні істо-
ричні зв̀ язки з названими країнами, цей формат не-
повний, і згодом демократична Білорусь гідно попо-
внить спільноту, яка може стати «Люблінським ква-
дратом».
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Бліц-інформ
Книга про відновлення 
української Церкви 
У Чернігові вийшла книга «Цеглинка 

для рідного храму», що має підзаголовок 
«Історія відродження Чернігівської єпар-
хії (1989- 2002 р.р.)». Її авторами є гене-
ральний директор Національного архітек-
турно – історичного заповідника «Черні-
гів стародавній» Юрій Соболь та власкор 
«Голосу України» Василь Чепурний.

Як зазначає Василь Чепурний: «… 
осінь 2020 року є 30-річчям фактичного 
відновлення української Церкви на Черні-
гівщині, зокрема, і візиту в Чернігів Патрі-
ярха Київського і всієї України Мстислава 
Скрипника. Тоді було весело: інструктори 
обкому комуністичної партії перевдяга-
лися у колгоспників, а диякониха москов-
ської церкви кричала про пилки в руках 
петлюрівців, якими різали комуністів…Як 
зауважив представник Українського ін-
ституту національної пам’яті Сергій Бут-
ко, описуваний нами період та й тема є су-
цільними білими плямами для істориків, 
попри відносну недавність згадуваних 
подій».

Книга демонструє, що і українська ав-
токефалія, і Томос не з’явилися нізвідки. 
За ними стояла напружена, багаторічна 
праця багатьох вірян.

У книзі вміщені світлини, які дотепер 
практично ніде не публікувалися, та спо-
гади учасників відновлення церковно-
го життя. Це, зокрема, розповіді Надії 
Лук’яненко, Петра Кириченка, Дарії Євсі-
єнко, Сергія Ковбуся, Лариси Куровської, 
Віктора Молочка, Тамари Непомнящої, 
Софії Боби, Олега Сіренка. У виданні – 
фото Сергія Шумила, Лариси Куровської, 
Бориса Рябка, о. Михаїла Якубіва.

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним 

або коштами на підтримку діяльності Чер-
нігівського благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, допома-
гає українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за та-
кими реквізитами: на картку «Приват-
банку» на ім'я Ясенчука Олександра: 
5168 7456 0409 2962. 

UA: Українське радіо: 
Чернігівська хвиля 
почало мовити 
у Сновську
UA: Українське радіо: Чернігівська 

хвиля з 26 січня почало мовити у м. Сно-
вську. Програми найбільшої радіоме-
режі України можна слухати на частоті 
103,8 FM.

Суспільний мовник продовжує розбу-
дову мережі радіомовлення. Планується з 
кожним роком зменшувати «білі плями» з 
відсутнім покриттям теле- та радіосигна-
лу. Нині у мешканців Сновська та приле-
глих територій з’явилася можливість слу-
хати найрейтинговіше розмовне радіо 
країни та зокрема, передачі про події в 
області від чернігівської філії Суспільного.

UA: Українське радіо – найбільша FM-
мережа й найпопулярніше розмовне ра-
діо країни. Чернігівська хвиля мовить у 
регіоні на таких FM-хвилях: Чернігів – 
98,2; Ніжин – 92,2; Варва – 104,4; Сосни-
ця – 103,0; Короп – 101,6; Новгород-Сі-
верський – 101,0; Прилуки – 105,7; Бах-
мач – 91,5; Холми – 106,1; Мена – 88,1.

Також слухайте й дивіться відео-версії 
передач на сайті та ютуб-каналі Суспіль-
не. Чернігів.

Проєкт Капели бандуристів 
філармонійного центру

Подвиг Героїв Крут – особлива тема у 
творчості артистів обласного філармоній-
ного центру. До 103-ї річниці подвигу обо-
ронців Української держави підготовле-
ний спеціальний проєкт – композиція «Ой 
ви, Крути...» (музика і аранжування – Ми-
кола Борщ, вірші – Анатолій Покришень). 
Виконує чоловічий склад Капели банду-
ристів ім. О. Вересая (художній керівник та 
головний диригент – заслужена артистка 
України Раїса Борщ, головний хормейстер 
– заслужений працівник культури України 
Микола Борщ). 

Відео – Олександр Довбенко. У про-
єкті використано кадри художнього філь-
му «Крути 1918» (режисер Олексій Шапа-
рєв, кінокомпанія Good Morning Film, дже-
рело - офіційний YouTube-канал Держкіно 
України).

Посилання на відео: https://www.
youtube.com/watch?v=_KN8GVWcwZI 

Вшанування Героїв Крут

29 січня 1918 року відбувся пам`ятний бій 
молодих українських військових і студентів біля 
станції Крути поблизу Ніжина. Українські патрі-
оти стали на захист нашої столиці Києва проти 
наступу російського війська.

Щороку на місці бою проводиться вша-
нування пам`яті Героїв Крут. Пройшло 
воно і нині, 29 січня. Була панахида по за-
гиблих патріотах, виступи представників 
громадськості. 

22 січня, коли Чернігівщина 
разом з усією країною святкува-
ла дві визначні дати – проголо-
шення незалежності Української 
Народної Республіки (1918 р.) та 
об’єднання Української і Західно-
української Народних Республік 
в одну суверенну державу (1919 
р.), – в обласному молодіжному 
центрі проведено представлен-
ня цієї виставки Українського ін-
ституту національної пам’яті, під-
готовленої спільно з Інститутом 
історії України та Державною ар-

хівною службою.
Захід відбувся під час про-

ведення в центрі онлайн-форуму 
«День Соборності. Регіональний 
вимір: Чернігівщина».

«І назва, і зміст цієї вистав-
ки, в якій представлені всі істо-
ричні регіони України, докумен-
тально свідчіть про споконвіч-
ну та переможну Соборність. У 
створенні стенду «Чернігівщина» 
взяв участь обласний історичний 
музей ім. В. Тарновського, допо-
магали історики та краєзнавці 

Олександр Бондар, Олександр 
Ясенчук та Ярослав Волерт. А 
його автор – співробітник нашо-
го Інституту, кандидат історичних 
наук Сергій Горобець», повідомив 
під час відкриття Сергій Бутко, 
співробітник УІНП.

«На початку 1919 року вій-
ська російського більшовицько-
го агресора вже 12 січня захопи-
ли Чернігів, і на час проголошен-
ня Акта Злуки УНР і ЗУНР більша 
частина Чернігівщини була оку-
пована ворогом. Проте, з 54 де-

легатів від нашого регіону, запро-
шених на цю історичну подію, 42 
змогли дістатися Києва і взяли 
участь в урочистостях на Софій-
ській площі та в засіданнях Тру-
дового конгресу України, де на-
ступного дня одностайно ратифі-
кували проголошення Злуки обох 
частин Українського народу», на-
голосив Сергій Горобець.

До 15 лютого всі бажаючі мо-
жуть ознайомитися з виставкою 
в молодіжному центрі (колишній 
кінотеатр ім. Щорса).

Проєкти розвитку: 
економічне зростання 
та залучення туристів

Прискорення запуску секторальних про-
єктів регіонального розвитку та обговорен-
ня проєктів у рамках «Великого будівництва 
2021» були у центрі уваги під час робочої по-
їздки заступника міністра розвитку громад і 
територій України Івана Лукері до Чернігів-
ської області. 

Цього року Чернігівщина достойно пред-
ставила свій потенціал у конкурсі проєктів 
регіонального розвитку, які можуть реалі-
зовуватися коштами державного бюджету 
та отриманими від Європейського Союзу. 
З 30 заявок 6 схвалені конкурсною комісі-
єю. На реалізацію цих шести проєктів-пере-
можців область отримає понад 10% (близь-
ко 50 млн грн) фінансування в рамках за-
значеного конкурсу.

«Потужні проєкти регіонального розви-
тку на Чернігівщині – результат співпраці 
місцевої Агенції регіонального розвитку та 
Чернігівської ОДА. Створення таких Агенцій 
у кожній області – стратегічна ціль Мінрегі-
ону», зазначив Іван Лукеря.

В ході візиту заступник міністра також 
ознайомився з проєктами, які ОДА пропо-
нує реалізовувати коштом Держфонду ре-
гіонального розвитку у 2021 році та вклю-
чити їх до переліку «Великого будівництва». 

Заступник міністра відвідав низку 
об’єктів. Зокрема, в цьому році в рамках 
«Великого будівництва» буде відреставро-
ваний «Чернігівський обласний філармоній-
ний центр фестивалів та концертних про-
грам». На базі «Чернігівського обласного 
молодіжного центру» створюється сучасний 
хаб – виставковий центр, коворкинг, на-
вчальний та діловий простір.

Іван Лукеря зустрівся з представника-
ми Новгород-Сіверської міської ради. Цьо-
го року Мінрегіон надасть підтримку про-
єкту створення туристичної інфраструктури 
в районі Преображенського Новгород-Сі-
верського чоловічого монастиря. Це один з 
найстаріших монастирів України, розташо-
ваний на мальовничому березі Десни. «Це 
не тільки відкриє для людей нову історичну 
пам’ятку, а дасть поштовх для розвитку ма-
лого та середнього підприємництва», наго-
лосив Іван Лукеря.

Це старт офіційних змагань 2021 року. 
Але оскільки футбольний сезон в Україні, як 
і в більшості країн Європи, йде за формулою 
«осінь – весна», то нині починається друге 
коло турніру в еліті, прем`єр-лізі. Перше коло 
наші завершили на високій третій сходинці 
таблиці. За підсумками чемпіонату таке міс-
це дає бронзові медалі і пряму путівку в гру-
повий турнір Ліги Європи, а це гарантовані 
6 міжнародних матчів. Тому боротьба за ме-
далі йде напружена. «Зорю» від нашої коман-
ди відділяє всього три очка, причому луган-
чани мають ще в запасі перенесений матч. І 
якраз з ними «Десна» грає на виїзді в першо-
му турі другого кола, загалом 14-му. Матч про-
йде в суботу 13 січня, о 14.00. В першому турі 
чемпіонату наші перемогли «Зорю» в Черніго-
ві 3:1.

Календар наступних матчів «Десни». 15 
тур, 21 лютого, неділя, 19. 30, «Десна» – «Ди-
намо». 16 тур: 26 лютого, п`ятниця, 19.00, 
«Десна» – «Інгулець». 

Таблиця чемпіонату після першого 
кола, 13 турів: набрано очок

«Динамо» 30

«Шахтар» 29

«Десна» 23

«Зоря» 20 

«Ворскла» 20

«Колос» 18 

«Олімпік» 17 

«Олександрія» 16

«Маріуполь» 16 

«Інгулець» 11

«Минай» 10

«Рух» 9

«Львів» 9 

«Дніпро-1» 8 

«Десна» – найбільш коректна 
команда чемпіонату

20 січня в столичному Домі футболу про-
йшло вручення спеціальних нагород «Fair Play» 
(«Чесної гри») за підсумками сезону 2019 – 
2020 років командам, які відзначилися най-
більш коректною поведінкою в матчах. Вра-
ховувалося, хто отримав найменше червоних 
і жовтих карток – вилучень з поля і поперед-
жень. 

У прем`єр-лізі кращою командою визна-

на чернігівська «Десна». В першій лізі – кра-
маторський «Авангард», в другій – «Кристал» з 
Херсона, 

Владислав Огіря продовжив 
контракт з Десною

Капітан команди Вла-
дислав Огіря та клуб підпи-
сали нову угоду терміном 
на два роки. 30-річний пів-
захисник зайняв перше 
місце в чемпіонаті України 
по кількості ігрового часу 
в першому колі турніру. В 
кожному з 13-ти матчів він 
виводив у старті з капітан-

ською пов̀ язкою команду і майже всі відіграв 
без заміни до останніх хвилин.

Контрольні матчі
На тренувальних зборах в Туреччині наша 

команда, як і багато інших клубів, проводила 
товариські матчі з європейськими клубами. 
Це нагода перевірити готовність футболістів 
до чемпіонату країни, тому кількість замін тут 
не обмежена. Наприклад, 25 січня у першому 
такому матчі з відомою командою «Партизан» 
зі столиці Сербії Белграду, який наші програ-
ли мінімально 0:1, у таймах виступали два різ-
ні склади. Ось вони. 1 тайм: Паст, Полегень-
ко, Тамм, Імереков, Картушов, Домбровський, 
Огіря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицький, 
Будківський. 2 тайм: Литовка, Мостовий, Ко-
нопля, Гітченко, Єрмаков, Білошевський, Ар-
веладзе, Гуцуляк, Дегтярьов, Шевцов, Безбо-
родько.

Другий матч «Десна» впевнено виграла у 
команди «Шкендія» теж з Балкан, з Македонії 
– 3:1. М`ячі забили Тотовицький, Будківський, 
Шевцов.

Пів тайму відіграв і новачок команди ру-
мунський захисник Крістіан Діма. І це всьо-
го другий легіонер клубу, після естонця Йона-
са Тамма. Наша команда має чи не наймен-
ше в чемпіонаті легіонерів, а покладається 
на українських футболістів. Приємно, що в ній 
все більше чернігівців, у тому числі молодих.

Натомість вже залишив клуб форвард 
Владислав Вакула, котрий був орендований 
у «Шахтаря» і побув у нашому клубі лише два 
тижні. Він уже перейшов у «Маріуполь», за 
який грав раніше. 

Виставка «Українська революція 1917-1921: регіональний вимір» 

«Десна»: стартує
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Бліц-інформЛітературно-мистецька панорама

Журнал 
«Літературний 
Чернігів» 
Вийшов у світ № 4 за 2020 

рік, загалом № 92, цього ви-
дання «Літературної спілки 
«Чернігів», яке виходить уже 
понад чверть століття. 

Поезію представляють Те-
тяна Таланцева, Антоніна Ко-
рінь, Ольга Смольницька, Ми-
кола Романюк. 

Проза. Владислав Саве-
нок, уривки з автобіографіч-
ної повісті «Листи до онука»: 
оповідання Тетяни Стеценко, 
редактора журналу і голови 
Спілки Михася Ткача, вихідця 
з Чернігівщини, нині житель 
Канади Станіслава Настенка. 
Журнал закінчує друкувати го-
стросюжетну кіноповість Ва-
лерія Коноша «Нащадок». 

Станіслав Маринчик по-
дає спогади про вихідця з Чер-
нігівщини, письменника Юрія 
Мушкетика, надруковано 

спогад Олександра Олій-
ника з нагоди 85-річчя від дня 
народження чернігівського 
прозаїка Петра Дідовича, 

Олександр Забарний роз-
повідає про доцента кафедри 
педагогіки та психології, тоді 
ще Ніжинського педагогічного 
інституту у 1960-х роках Івана 
Бенедиктовича Бровка і про 
згуртоване ним середовище 
української інтелігенції у вузі.

Віктор Божок пише про зу-
стріч з київським письменни-
ком, журналістом, доктором 
філософії Сергієм Козаком – 
«Українець, який відкривав 
Америку в 90-ті роки, працю-
ючи там головним редакто-
ром». 

Олександр Молибога гор-
тає архіви КДБ у дослідженні 
«Схаменіться, запугані нещас-
нії люди…».

В номері відгук Володи-
мира Кузьменка на книгу Ми-
коли Ткача «Вербове корін-
ня», Надії Гаврилюк – на книгу 
Олександра Астаф’єва, який у 
жовтні 2020-го пішов у засві-
ти, «Розмова з бігуном на до-
вгу дистанцію: вибрані есеї, 
статті, нариси». Книгу упоряд-
кували син та дружина пись-
менника.

Микола Гринь подає рецен-
зію на книгу поезій Наталки 
Фурси «…ані вирію, ані скиту…»

На сторінці для дітей їх по-
радує чернігівець Олександр 
Штань. 

Почитати журнал в Ін-
тернеті можна за посилан-
ням: https://issuu.com/home/
published/litche_4-2020

На першій сторінці обкла-
динки – церква Архистрати-
га Божого Михайла в селі По-
лонки Прилуцького району.

«Небезпечні зв’язки», або листи, 
зібрані в одному приватному гурт-
ку осіб і опубліковані паном Ш. де Л. 
для науки деяким іншим», – саме так, 
звертаючись до глядачів на почат-
ку вистави, сповіщає Оповідач (засл. 
арт. України Олександр Куковєров). 
Його роль у виставі різнопланова: він 
то промовистий Чумний лікар, то без-
словесний Мажордом у будинку мар-
кізи, то меткий віконтів Слуга, то до-
свідчений Секундант на дуелі, і знову-
таки Оповідач.

26 січня на сцені Чернігівського 
академічного драмтеатру ім. Т. Шев-
ченка розгорталися події, образно 
описані талановитим майстром пера 
Шодерло де Лакло в одному з най-
популярніших французьких романів 
XVIII століття. Це видовищна й відвер-
та картина життя паризьких аристо-
кратів тих часів, які присвячували пе-
реважну частину свого життя адюль-
теру й світським інтригам. 

Головні герої – цинічна й облудна 
маркіза де Мертей (засл. арт. Украї-
ни Оксана Гребенюк) і вправний ко-
ханець віконт де Вальмонт (арт. Сер-

гій Лефор) – затівають жорстоку гру 
з розбещення чистих душ. Жертвами 
інтриганів стають юна Сесіль Воланж 
(Діана Лозовська), доброчесна мадам 
де Турвель (Ірина Лозовська) і просто-
душний шевальє Дансені (Сергій Пун-
тус). Важливу роль у сюжеті відіграють 
і зворушливий образ тітоньки віконта 
мадам де Роземонд (засл. арт. України 
Наталія Максименко) і матінки, закло-
потаної влаштуванням долі дочки, ма-
дам де Воланж (Світлана Бойко).

Режисер-постановник, заслуже-
ний артист України Андрій Бакіров 
разом з художником по костюмах 
Алією Байтеновою створили видо-
вищний спектакль у кращих тради-
ціях класичного театру – з такими, 
що справляють враження розкіш-
них інтер’єрів, декораціями, пишним 
вбранням і майстерно виконани-
ми перуками дійових осіб. Звукове 
оформлення фрагментами з опери-
балету Жана-Філіпа Рамо – носталь-

гічні акорди клавесину, оксамитове 
вібрування струн віолончелі, потуж-
не суголосся хорового співу – над-
звичайно посилювало сприйняття 
дійства.

Персонажі ніби діють поза часом, 
наголошуючи на глибині текстів, які 
звучать навдивовижу по-сучасному. 

Після завершення вистави гляда-
чі бурхливими оваціями дякували ар-
тистам. 

Вітаючи творчий склад з 
прем’єрою, директор театру Сер-
гій Мойсієнко зазначив, що реаліза-
ція проекту стала можлива завдяки 
підтримці Українського культурно-
го фонду, який наприкінці 2020 року 
виділив кошти на постановку цього 
спектаклю.

Запрошуємо на наступні покази 
вистави «Небезпечні зв’язки», що від-
будуться протягом 95-го театрально-
го сезону, зокрема 4 і 17 лютого.

Раїса МІНЕНКО, 
керівниця літературно- 

драматургічної частини театру
Фото: Віктор Кошмал

«Спільний простір» – 
під такою назвою 1 люто-
го відкрито художній се-
зон 2021 у Мистецькому 
центрі (ART Centre) облас-
ної бібліотеки для юна-
цтва. Куратором вистав-
ки, до якої долучилися 12 
митців, є наш колега Свя-
тослав Подлевський, ху-
дожник та історик. 

Відвідувачів зустрі-
чає полотно Євгенія Ко-
хановського «Save the 
Planet» («Порятуймо пла-
нету»). Мені ці оголені 
дерева нагадують ялин-
ки в Рудних горах (земля 
Саксонія, ФРН). Від над-
мірної кількості сірки в 
повітрі (у часі нестримної інду-
стріалізації 1980-х рр.) зелені 
красуні скинули свої шпильки 
й посиніли. Після утилізації по-

мерлих ялинок саксонські еко-
логи залишили кілька сиво-си-
ніх стовбурів як нагадування 
нащадкам. 

Несподівано на картині 

Олександра Стіа «Без на-
зви» бачимо … пустище: 
темніші «горбки» – це ост-
рівці безпеки, на світлі-
ших ділянках на перехо-
жого чатує підступне тря-
совиння. Заслуговують 
на увагу і такі картини: 
Надія Мартиненко, «Гу-
цульські мотиви», «Епоха, 
яка відходить» (диптих); 
Оксана Корнієнко «Тато 
Карло» (на фото).

Ознайомитися з ви-
ставкою можна до 1 бе-
резня (з понеділка по 
п’ятницю, з 10-ї до 18-ї 
год.) у новому корпусі бі-
бліотеки (вул. Шевченка, 
54).

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф обласної 

бібліотеки для юнацтва

Президентська стипендія
Починаючи з 

2018 року, Міністер-
ство культури Украї-
ни щороку подає про-
позиції щодо канди-
датур на призначення 
стипендій Президен-
та України для моло-
дих письменників і 
митців.

Обласний театр 
ім. Т. Шевченка ви-
сунув кандидатуру артиста драми вищої кате-
горії Сергія Пунтуса на призначення стипендії. 
За час роботи в театрі з 2011 р. Сергій Пунтус 
зіграв низку різнопланових ролей. У творчому 
складі шевченківців став лауреатом міжнарод-
них та всеукраїнських театральних фестивалів. 
За творчі досягнення актор був удостоєний у 
2015 році престижної обласної премії ім. Ми-
хайла Коцюбинського. 

Згідно з Указом Президента України від 19 
січня 2021 р. Сергію Пунтусу призначено сти-
пендію Президента України у сфері театрально-
го мистецтва.

У бібліотеці 
пройшла ця відкри-
та лекція співробіт-
ників Українсько-
го інституту наці-
ональної пам’яті, 
істориків Сергія 
Бутка і Сергія Го-
робця. 

Багато років 
бій під Крутами по-
давався як наша 
поразка та траге-
дія. Насправді ж це 
був успішний обо-
ронний бій, у якому 
втрати російських 
військ під команду-
ванням Муравйова 
набагато перевищили українські втрати. 
«Це 300 чоловік убитими і до 1300 поране-
них. У той час як наші втрати – 250 людей, 
разом з пораненими і полоненими. Убитих 
– 70 – 100 чоловік». розповів Сергій Бутко.

Оборонці Крут затримали російські вій-
ська, хоча ті планували захопити Київ уже 
29 січня. Завдяки цій затримці, уряд УНР 
встиг підписати Брестський мирний дого-
вір та заручитися підтримкою Німеччини у 
війні протии більшовиків. Тож перша укра-
їнсько-російська війна завершилася пере-
могою України. 

Найпоширеніший міф про Крути – те, 

що армії Муравйова протистояли недосвід-
чені хлопці. Насправді, там була лише одна 
студентська сотня (від 116 до 130 осіб). І 
хоча сили були нерівні (525 українських 
військових протии 4,5 тисячної армії Му-
равйова), російські війська понесли значні 
втрати. 

Також історики наголошують, що бій під 
Крутами неможливо розглядати у відри-
ві від оборонних боїв, які з 25 січня йшли 
біля Бахмача. «Це фундамент майбутніх пе-
ремог. Євген Маланюк сказав, що в Кру-
тах почалася українська армія», наголосив 
Сергій Горобець.

Чернігівська міська бібліотека ім. М. Коцюбинського

Прем̀ єра в театрі ім. Т. Шевченка: «Небезпечні зв’язки»

Простір, що поєднав дванадцятьох

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт діє в Чернігові вже 6-й рік. Це 
не лише мовні заняття, а й зустрічі з письменниками, митця-
ми, представлення нових книг, просвітницькі поїздки по Чер-
нігівщині й інших областях України. 

Останні два роки курси працюють при центральній місь-
кій бібліотеці ім. М. Коцюбинського, директорка якої, канди-
дат філологічних наук Людмила Зіневич є організатором і ке-
рівником курсів. Ось що вона зазначила.

«Шостий рік у Чернігові працюють Безкоштовні курси 
української мови. Новий набір, який стартував відразу після 
закінчення локдауну, засвідчив попит на вивчення державної 
мови. Серед охочих опанувати мову чи поглибити свої знання 
переважно держслужбовці, працівники сфери обслуговуван-
ня та старшокласники. Приємно, що на курси люди приходять 
навіть сім'ями. Дякую нашій прекрасній команді викладачів 
– Тамарі Андрійчук, Ганні Арсенич-Баран, Марині Левицькій

за самовіддану й натхненну працю, а курсистам за не-
згасний інтерес до навчання, повагу до української мови та 
плекання українського світу в собі й у громаді.» 

«Нашого цвіту по всьому світу». Так називається ав-
торський курс кандидата філософських наук Тамари Андрій-
чук, який вона читає на курсах вже не перший навчальний 
рік. Нині тема курсу – «Видатні науковці української діаспо-
ри». Днями авторка прочитала першу лекцію – «100 років УВУ. 
Частина 1. Відень – Прага (1921 – 1945)».

Розклад занять курсів: середа і четвер 17. 30, субота 
– 10. 00. Бібліотека ім. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22).

Тел. для довідок та запису на курси: 675-043, 775-156

«Подвиг героїв Бахмача та Крут»
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Кримінальна хроніка

СБУ викрила посадовців 
патрульної поліції на збуті 

амфетаміну та канабісу
Служба безпеки України викрила поліцейського та ін-

спектора сектору реагування патрульної поліції одного з 
відділів Головного управління Національної поліції у Черні-
гівській області на збуті наркотиків і психотропів.

За попередньою версією слідства, посадовці налагоди-
ли продаж амфетаміну та канабісу на території району. Для 
реалізації «товару» вони використовували зв’язки у кримі-
нальних колах, також передавали його особисто. 

Під час досудового розслідування оперативники СБУ 
задокументували декілька фактів збуту наркотиків фігу-
рантами.

Правоохоронці затримали обох поліцейських на спробі 
збуту чергової партії амфетаміну та канабісу. 

Під час слідчих дій за місцями проживання фігурантів 
правоохоронці виявили підготовлені для продажу наркоти-
ки. Вилучені речовини направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 
Кримінального кодексу України вирішується питання щодо 
повідомлення затриманим про підозру і обрання міри запо-
біжного заходу. 

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших 
учасників групи і джерел надходження наркотиків.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились 
спільно зі слідчими територіального управління Державного 
бюро розслідувань за сприяння Департаменту внутрішньої 
безпеки Національної поліції України під процесуальним ке-
рівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

За вирубування дерев – ув`язнення
Ріпкинський районний суд області 25 січня оголосив ви-

рок мешканцю Ріпкинського району, який обвинувачував-
ся у незаконному вирубуванні лісу (ч. 4 ст. 246 Криміналь-
ного кодексу України).

Процесуальне керівництво та підтримання обвинува-
чення в суді забезпечували прокурори Ріпкинського відді-
лу Чернігівської місцевої прокуратури.

У суді вони довели, що приватний підприємець разом з 
місцевими мешканцями, які не були обізнані про незакон-
ність його дій, за відсутності відповідного дозволу, здійсни-
ли незаконе вирубування 69 дерев породи «береза» в за-
хисних лісових насадженнях у Ріпкинському районі. У по-
дальшому, намагалися перевезти спиляну деревину до 
пилорами обвинуваченого, навантаживши її на тракторні 
причепи, та були зупинені працівниками поліції.

Таким чином, неправомірними діями чоловіка навко-
лишньому середовищу завдано шкоду на суму півмільйона 
гривень.

На підставі наданих прокурором доказів винного засу-
джено до 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Вирок законної сили не набрав. Упродовж 30 днів на 
нього може бути подана апеляційна скарга.

Окрім того, з метою відшкодування завданих збитків 
прокурором готується позовна заява до суду.

Санкція ч. 4 ст. 246 КК України передбачає покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Пресслужба обласної прокуратури

Поліція затримала шахрайку, що діяла 
за схемою «ваш родич у біді»

25 січня до поліції звернулася чернігівка, яка повідоми-
ла про те, що її літні батьки постраждали від шахрайських 
дій. По обіді на стаціонарний номер телефону пенсіонерів 
зателефонував невідомий, який представився сином по-
терпілих. Чоловічий голос у трубці запевняв, що потрапив у 
ДТП та негайно потребує коштів на операцію. 80-річний чо-
ловік, думаючи, що рятує сина, виніс із квартири та віддав 
незнайомій жінці 30 тисяч гривень.

Наступного дня за аналогічною шахрайською схемою 
ошукали 64-річну чернігівку. Вона віддала незнайомці ні-
бито на порятунок сина 8000 гривень.

За обома фактами поліція відкрила провадження за 
частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шах-
райство, вчинене повторно, або за попередньою змовою 
групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпі-
лому). Її максимальна санкція передбачає до 3 років по-
збавлення волі.

27 січня поліцейські в ході оперативно-розшукових за-
ходів викрили зловмисницю, що причетна до шахрайських 
дій. Нею виявилася 30-річна мешканка Луганської області.

29 січня поліцейські оголосили жінці про підозру у ско-
єнні двох шахрайств. Нині поліція перевіряє причетність жін-
ки до аналогічних злочинів на території Чернігова та області.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

Начальник Головного управлін-
ня Нацполіції в Чернігівській області 
Володимир Нідзельський днями від-
крив у селі Мала Кошелівка першу 
поліцейську станцію територіальної 
громади.

Вертіївська ОТГ Ніжинського ра-
йону першою на Чернігівщині долу-
чилася до реалізації програми «По-
ліцейський офіцер громади». У Ма-
лій Кошелівці працюватиме поліцей-
ський, орієнтований на вирішення 
безпекових проблем саме своєї те-
риторіальної громади

Дільничним офіцером Вертіїв-
ської громади став капітан поліції 
Олександр Панченко. 

– Ваш поліцейський офіцер гро-
мади справжній професіонал сво-
єї справи, – відзначив керівник по-

ліції Чернігівщини. – Він житиме по-
ряд, буде готовий прийти на допомо-
гу в режимі 24/7. Закликаю місцевих 
мешканців з будь-якими питаннями 
звертатися до нього та інформувати 
офіцера про стан справ у громаді. 

Сільський голова Вертіївської те-
риторіальної громади Федір Лозян 
розповів, що громада утворилася в 
2015 році, а сучасного вигляду на-
була торік, після деякого розширен-
ня. Сьогодні вона включає в себе 24 
населені пункти, де мешкають понад 
9300 людей.

– Переконаний, дільничний офі-
цер громади допоможе забезпечи-
ти правопорядок у громаді, – каже 
Федір Лозян. – Поліцейський постій-
но комунікуватиме не лише з насе-
ленням, а зі старостами по старо-

стинських округах, а також щотижня 
ми разом обговорюватимемо стан 
справ на нараді.

– Я повністю готовий до виконан-
ня своїх завдань в громаді та знаю 
її основні проблеми, адже живу тут. 
Передусім займатимуся розкрит-
тям майнових злочинів, працювати-
му над попередженням домашнього 
насильства, слідкуватиму за дотри-
манням карантинних обмежень, – 
говорить поліцейський офіцер Вер-
тіївської ОТГ Олександр Панченко. – 
Приміщення моєї поліцейської стан-
ції забезпечене оргтехнікою та всім 
необхідним для роботи. Саме тут я 
прийматиму відвідувачів. 

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Перша в області поліцейська станція – 
у Вертіївській громаді

За п’ять років чернігівська проку-
ратура і поліція так і не змогла вста-
новити, хто повалив, відібрав фото-
апарат і виштовхнув із агітаційного 
заходу нинішнього міського голови 
Владислава Атрошенка журналіста 
Владислава Савенка.

Ухвалою Деснянського районно-
го суду міста Чернігова від 28 груд-
ня 2020 року було задоволено кло-
потання прокурора та закрито кри-
мінальне провадження 2015 року «у 
зв’язку з не встановленням особи, 
яка вичинила кримінальне правопо-
рушення та закінченням строків дав-
ності притягнення до кримінальної 
відповідальності». Тобто винних не 
знайшли, а справу закрили, бо вже 
минув строк відповідальності.

Восени 2015 року у Чернігові ко-
респонденту видань «Українські но-
вини» та «Svoboda.FM», голові міс-
цевої організації Незалежної ме-
діа-профспілки України Владисла-
ву Савенку фізично перешкоджали 
здійснювати професійну діяльність 
охоронці, на той момент – народно-
го депутата Атрошенка, який бало-
тувався на посаду міського голови 
Чернігова. Журналіст під час вибор-
чої кампанії вільно зайшов на ре-
єстрацію учасників заходу у фойє 
обласного філармонійного центру. 
Під час спроби сфотографувати ре-
єстрацію, охоронці виштовхнули 
журналіста у коридор, повалили на 
підлогу, забрали фотокамеру та ви-
несли із приміщення. Крізь прочи-
нені двері віддали фотокамеру та 
загублені окуляри. Пізніше експер-
тиза підтвердила у журналіста на-
явність тілесних ушкоджень після 
інциденту.

Спочатку справу було відкрито за 
фактом хуліганства, а потім, у тому 
числі після журналістської акції біля 
приміщення поліції та втручання Не-
залежної медіа-профспілки, було пе-
рекваліфіковано на перешкоджання 
професійній діяльності (ст.171 Кримі-
нального кодексу України).

Поліція кілька разів закривала 
кримінальне провадження (у 2016 та 
2017 роках) «через відсутність скла-
ду злочину», але журналіст оскар-
жував таке рішення і розслідування 
продовжували.

Однак 10 грудня 2020 року про-
куратора знову перекваліфікува-
ла справу із ч. 1 ст. 171 КК України 
(перешкоджання законній профе-
сійній діяльності журналістів) на ч. 2 
ст. 345-1 КК України (умисне заподі-
яння журналісту побоїв, легких або 
середньої тяжкості тілесних ушко-
джень у зв’язку із здійсненням цим 
журналістом законної професійної 
діяльності) і подала клопотання про 
закриття провадження.

У своєму обґрунтуванні про за-
криття провадження прокуратура 
зазначає, що в ході слідства, прове-
дених одночасних допитів свідків та 
потерпілого, Владислав Савенок не 
зміг вказати, хто конкретно засто-
совував проти нього насильство. У 
свою чергу інші присутні під час ін-
циденту особи, які проходять у спра-
ві як свідки, заявляють, що «не вчи-
няли активних дій щодо потерпілого 
Савенка».

Сам журналіст не згодний з рі-
шенням суду про закриття справи та 
подав апеляцію. В якій заявляє, що 
закриття кримінального проваджен-
ня є незаконним, оскільки слідством 
чітко встановлено перелік осіб, які 
здійснювали перешкоджання закон-
ній професійній діяльності журналіс-
та, але, незважаючи на це, правоо-
хоронні органи, замість вручення по-
відомлення про підозру та направ-
лення справи до суду неодноразово 
намагалися закрити кримінальне 
провадження.

Також Савенок наголошує, що 
поліцією не було проведено усі 
можливі слідчі дії для встановлен-
ня об’єктивної істини. Наприклад, 
в матеріалах кримінального прова-

дження містяться рапорти слідчого, 
який повідомляє про неможливість 
проведення допитів низки свідків в 
зв’язку з тим, що «свідки під час те-
лефонної розмови повідомили, що 
вони не можуть з’явитися на допит, 
та тим, що один зі свідків «не взяв 
слухавку».

Якщо в українському правосудді 
не вдасться знайти правди, то Вла-
дислав Савенок із командою ме-
діа-юристів збирається звертатися 
до Європейського суду з прав люди-
ни. Підстави для цього є – неналеж-
не розслідування справи щодо пере-
шкоджання журналістській діяльнос-
ті, наголошує потерпілий.

Додамо, що начальник охорони 
міського голови Чернігова Владис-
лава Атрошенка Віталій Хрустиць-
кий, який керував охороною під час 
інциденту із журналістом, у 2016 
році очолив міське комунальне під-
приємство «Муніципальна варта», а 
у 2020 році став депутатом Черні-
гівської міської ради від партії мера 
«Рідний Дім».

Протягом 2020 року в Чернігів-
ській області було відкрито 6 прова-
джень щодо порушення прав журна-
лістів, але 5 з них були невдовзі за-
криті, в поліції пояснюють, що не 
підтверджуються такі заяви пред-
ставників ЗМІ під час розслідування.

Павло ПУЩЕНКО,
регіональний координатор 

ГО «Інститут масової інформації» 
в Чернігівській області

Довідково. Інститут масової ін-
формації (ІМІ) — українська гро-
мадська організація, журналіст-
ський аналітичний центр. Діяльність 
інституту полягає у захисті свободи 
слова, сприяння розвиткові укра-
їнської журналістики, дослідження 
громадської думки та інших явищ, 
пов'язаних з формуванням масо-
вої свідомості. Інститут масової ін-
формації було засновано в жовтні 
1995 року українськими та інозем-
ними журналістами. У вересні 2007 
року ІМІ став членом Міжнародної 
організації з захисту свободи сло-
ва (IFEX).

За п’ять років правоохоронці 
не знайшли винних у застосуванні сили 

і перешкоджанні роботі журналіста
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1 Суд заборонив 
відзначати дати, 

вже …відзначені торік
Окружний адміністративний суд Киє-

ва, який не раз дивував своїми рішення-
ми, цього разу ухвалив просто дивовиж-
не. Суд заборонив Київській міській раді 
відзначати річниці днів народжень низ-
ки українських діячів. Причому, відзнача-
ти їх…у 2020 році. Це не з фантастично-
го роману про переміщення в часі. Це ре-
альне рішення суду від 19 січня нинішньо-
го 2021 року, ухвала, яку винесла суддя 
Л. І. Маруліна. Причому, мова не про рі-
шення столичної влади проводити такі 
вшанування щорічно, а конкретно про рік 
2020-й. 

Ось кого суд заборонив вшановувати, 
тобто «відзначати» торік. 

«Визнати протиправним та скасувати 
рішення Київської міської ради від 27. 02. 
2020 року «Про відзначення на терито-
рії Києва пам`ятних дат та ювілеїв у 2020 
році» в частині відзначення на території 
Києва у 2020 році пам`ятних дат, ювілеїв 
наступних особистостей: 

«130 років з часу народження Івана 
Полтавця-Остряниці (1890 – 1957), вій-
ськового діяча, полковника Армії Україн-
ської Держави»; 

«6 лютого – 100 років з дня народжен-
ня Василя Левковича (1920 – 2012), вій-
ськового діяча, полковника УПА»; 

«20 лютого – 115 років з дня наро-
дження Уласа Самчука (1905 – 1987), 
письменника, публіциста, журналіста»; 

«24 лютого – 110 років з дня наро-
дження Василя Сидора (1910 – 1949), 
військового та політичного діяча, полков-
ника УПА»; 

«120 років з дня народження Юрія 
Липи (1900 – 1944), письменника, публі-
циста, лікаря, громадського та політично-
го діяча»; 

«23 вересня – 120 років з дня наро-
дження Володимира Кубійовича (1900 – 
1985), вченого, історика, географа, енци-
клопедиста, громадського та політичного 
діяча, організатора «Енциклопедії украї-
нознавства»;

 «12 листопада – 100 років з дня на-
родження Василя Галаси (1920 – 2002), 
політичного та військового діяча, полков-
ника УПА»; 

«12 грудня – 130 років з дня наро-
дження Андрія Мельника (1890 – 1964), 
політичного та військового діяча, голови 
Проводу Організації українських націо-
налістів».

Можливо, деякі з цих особистостей 
ще не так відомі загалу, бо ми недостат-
ньо знаємо свою історію. Але, безумов-
но, добре відомі такі видатні українці, як 
Андрій Мельник, Улас Самчук, Володимир 
Кубійович, Юрій Липа. 

Подивімося ж на мотивацію суду, 
власне, мотивацію позову, який суд під-
тримав. Адже зазвичай в таких справах є 
позивач (позивачі), про що нижче. 

У позові значиться, що Юрій Липа ні-
бито «відомий своїми антисемітськими 
висловлюваннями і закликами», а серед 
інших згаданих діячів є і ті, що нібито «тіс-
но співпрацювали з німецькими нациста-
ми». Позивач навіть послався на ухвале-
ний в країні кілька років тому закон про 
засудження комуністичного і націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні і заборону пропа-

ганди їхньої символіки. Очевидно ж, вва-
жаючи згаданих українських діячів при-
хильниками нацизму, бо до прихильників 
комуністичного режиму їх же ніяк не за-
рахуєш. 

Зекономимо час на дискусії щодо «ан-
тисемітизму» Юрія Липи чи ще когось. 
Тема така слизька і заяложена, що варто 
комусь сказати критичне слово на адресу 
євреїв чи навіть котрогось єврея, як тут 
же назвуть антисемітом. 

Серйозніша тема – про співпрацю ві-
домих діячів українства в роки війни з 
нацистами. Давно вже сказано про іс-
торичний контекст, причини цього. Вони 
в трагедії бездержавності України, коли 
українцям доводилося боротися і з кому-
ністами СРСР, і з нацистами Німеччини. 
І йти на якісь альянси з німцями, з наді-
єю, здебільшого, як виявилося, не реаль-
ною, що вони допоможуть здобути неза-
лежність від СРСР і створити українську 
державу. 

Але час назвати і позивача. Це всюди-
сущий Андрій Портнов, перший заступник 
глави Адміністрації Президента Янукови-
ча. Але біографія Портнова значно більш 
строката. 

Народився 1973 р. у Ворошиловгра-
ді, нині Луганськ. За фахом юрист, навіть 
Заслужений юрист України (2004). Був ві-
рним соратником Юлії Тимошенко, одним 
з керівників виборчого штабу БЮТ на 
парламентських і президентських вибо-
рах. Двічі, у 2006 і 2007 роках, був обра-
ний депутатом парламенту саме від Бло-
ку Юлії Тимошенко. 

Але після того, як Тимошенко у 2010 
році програла президентські вибори Яну-
ковичу, Портнов хутко переметнувся до 
того. Янукович призначив Портнова 2 
квітня 2010 р. заступником глави і керів-
ником Головного управління з питань су-
доустрою Адміністрації Президента, а в 
розпал Майдану, 24 січня 2014 року, – 
першим заступником глави АП. 

Одразу після Євромайдану, у 20-х чис-
лах лютого 2014 року, Портнов втік у Ро-
сію, заявивши, що його можуть вбити. По-
тім переїхав до столиці Австрії Відня, за-
ймався адвокатською діяльністю. А 19 
травня 2019 року повернувся в Україну.

Проти Портнова було порушено низ-
ку кримінальних справ, багато з яких він 
виграв у суді. 2018 року слідчі почали 
розслідування причетності Портнова до 
анексії Криму, СБУ порушило справу за 
статтею «Державна зрада».

В Україні Портнов розвинув бурхливу 
діяльність щодо подання численних позо-
вів до судів, заяв у правоохоронні органи. 

…Київській міській владі можна на-
віть не виправдовуватися, доводити суду, 
що вшанування таких людей є виявом па-
тріотизму. Достатньо того, що відзначен-
ня цих діячів було передбачено Поста-
новою Верховної Ради України «Про від-
значення пам`ятних дат і ювілеїв у 2020 
році». Подібну постанову парламент ухва-
лює щороку, і в них фігурують десятки 
імен і дат. Зайве нагадувати, що рішення 
парламенту держави є обов̀ язковим, на 
всій її території, в тому числі, безумовно, і 
в столиці. І ось суд скасовує рішення сто-
личної влади, ухвалене на виконання рі-
шення парламенту держави!

Ось таке наше дивовижне правосуд-
дя-кривосуддя…

Петро АНТОНЕНКО

Правосуддя 
і кривосуддя

Українська контр-
розвідка повідомля-
ла про загрози з боку 
Росії тривалий час до 
початку агресії, в тому 
числі за президен-
тів Віктора Ющенка 
та Віктора Януковича. 
Джерело: міністерка 
у справах ветеранів, 
генерал-майорка СБУ 
Юлія Лапутіна в ефірі 
Радіо Свобода. 

Пряма мова: «Була 
спроба відділення Криму, 
«мєшковщина» і так далі. 
Але потім, коли бліцкриг 
не вдався, Росія поча-
ла застосовувати різні, 
як зараз кажуть, гібрид-
ні методи. Це винищен-
ня фінансових ресур-
сів Криму, проводилися 
операції по виведенню, 
у тому числі через фаль-
шиві авізо, всіх активів 
кримських підприємств 
до Росії. Окрім цього, від-
бувався загальний на по-
страдянському просто-
рі процес криміналізації 
бізнесу, зв’язків криміна-
лу з владою місцевою».

Вона додала, що СБУ 
тоді створила оператив-
но-слідчу групу яка «ро-
била все, щоб припини-
ти дії» проти суверенітету 
України. Сама Лапутіна 
тоді працювала в опера-

тивно-бойовому підроз-
ділі «Альфа».

За словами міністер-
ки, контррозвідники до-
повідали про спроби Ро-
сії посилити свій вплив і 
за часів президентства 
Віктора Ющенка та Вікто-
ра Януковича.

Пряма мова: «Укра-
їнська контррозвідка за 
часів усіх керівників пи-
сала аналітичні доку-
менти, які були заснова-
ні на певних оператив-
них даних та аналітичній 
інформації стосовно за-
гроз. І одна з них, а це, 
приблизно, 2008-2009-
і роки, стосовно того, що 
відбувається в Криму. І 
першим висновком на-
шої роботи оператив-
ної і аналітичної було те, 
що існує реальна загро-
за відділення Криму. На 
жаль, відбулося так, що 
була зміна влади на про-
російський курс, і ніхто 
не звернув на це увагу. І 
нами навіть були розро-
блені пропозиції, яким 
чином нейтралізувати 
ці дії російських спец-
служб».

Як додала очільниця 
Мінветеранів, її групу за 
підсумками цієї роботи 
«просто розігнали».

Юлія Лапутіна очоли-
ла Міністерство у спра-
вах ветеранів у грудні 

2020 року. Вона майже 
30 років служила і пра-
цювала в СБУ. У 1992 
році стала першою опе-
ративницею у відділі 
контррозвідки служби. У 
1994 році брала участь у 
ліквідації фейкового ре-
ферендуму «про статус 
Криму» – затримувала 
місцевих бандитів, крим-
ських чиновників і заве-
зених росіянами бойови-
ків, які блокували робо-
ту українських правоохо-
ронців.

У 2008 році, припус-
каючи, що Росія може 
анексувати Крим, за-
пропонувала концеп-
цію ментальної інтегра-
ції кримчан у материко-
ву Україну. Однак втілити 
її не вдалось, як пояснює 
сама Лапутіна – «бо змі-
нилась влада».

У квітні 2014 року Ла-
путіна поїхала на фронт 
– у складі першої групи 
СБУ охороняла крама-
торський аеропорт від 
сепаратистів з групи Гір-
кіна. У 2018 стала дру-
гою генералкою в історії 
Україні. 

Останні 6 років пра-
цювала на посаді за-
ступниці начальника Де-
партаменту контррозві-
дувального захисту ін-
тересів держави у сфері 
інформбезпеки.

Деякі співгромадяни чомусь гада-
ють, що ми, Україна, давно припини-
ли торгівлю з Росією. Адже – агресор. 
Насправді ж і в попередні роки, і за-
раз Росія була і є одним з головних 
торгових партнерів України. Була до-
недавна і головним, на першому міс-
ці. Чи війна, чи так щось потіснило з 
нього Росію, але недалеко: не на 20 
чи 30 місце. Росія і далі в ПЕРШІЙ 
ТРІЙЦІ головних торгових партнерів 
України. 

Ось дані за 2020 рік, за 9 його мі-
сяців. За весь рік ще підраховують-
ся, але вони суттєво не зміняться 
щодо того, з ким і як торгуємо. Це офі-
ційні дані Державної митної служби 
України. Спершу загальний торговий 
баланс.

За 9 місяців 2020 року в Україну 
імпортували, тобто закупили і ввез-
ли, товарів на понад 38 мільярдів до-
ларів. Експортували з України, тобто 
продали за кордон, – на 35,1 мільяр-
да доларів.

Тобто, баланс від`ємний, продає-
мо менше, ніж купуємо. Не набагато. 
І це не така вже біда, й у багатьох кра-
їн зі значно потужнішою економікою, 
торгівлею, існує від`ємний торговий 
баланс. 

У порівнянні з аналогічним пе-
ріодом 2019 року імпорт зменшив-
ся на 5,1 млрд доларів або на 11,8%, 
зменшення експорту становило 2,1 
млрд доларів або 5,6%. Це зрозуміло: 
2020-й – це рік всесвітньої епідемії і 
карантинів. 

А тепер – наші головні торго-

ві партнери в році, що минув. Перше 
місце по нашому імпорту, тобто за-
купівлі за кордоном, займає Китай: 
звідти імпортували до України на 5,8 
млрд доларів. На другому місці Німеч-
чина – 3,7 млрд доларів. А НА ТРЕТЬО-
МУ – і це на сьомому році війни і агре-
сії – Росія! Там закуплено товарів на 
3,4 млрд доларів, майже як друге 
місце.

А наш експорт? Найбільше прода-
ли знов таки до Китаю – на 4,8 млрд 
доларів. На другому місці наші сусіди 
– Польща: туди експортували на 2,3 
млрд доларів. А НА ТРЕТЬОМУ МІСЦІ, 
на сьомому році війни і агресії, – Ро-
сія! Туди продали товарів на 2 млрд 
доларів.Знову майже як друге місце. 
Ще раз: це на 7-му році агресії Росії, 
війни з нею, захоплення нею наших 
українських територій. 

Не будемо довго коментувати цю 
ситуацію, говорити про торгово-еко-
номічні зв̀ язки колишніх республік 
Радянського Союзу. Зв̀ язки, що йдуть 
ще з того ж Союзу, коли болт виро-
бляли там-то, а гайку до нього – дуже 
далеко від болта. Можна і далі шука-
ти і наводити мотивації такої АКТИВ-
НОЇ торгівлі з агресором. Поговорити 
про те, чи так уже і настільки необхід-
на така АКТИВНА торгівля саме з Ро-
сією, чи не можна б подекуди обійтися 
без цього.  

Мета цієї замітки чисто інформа-
тивна, що теж немало, – просто вне-
сти ясність, розвіяти ілюзію, що ми, 
мовляв, давно не торгуємо чи майже 
не торгуємо з Росією.

Контррозвідка попереджала про 
загрози з боку Росії задовго до агресії 

Росія-агресор і далі в трійці головних 
торгових партнерів України
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Бліц-інформ
Продовжено вік 
для роботи 
на державній службі
Парламент ухвалив Закон щодо вікових 

обмежень для роботи на державній службі. 
Згідно з ним, державний службовець, за рі-
шенням суб’єкта призначення, тобто керів-
ництва, може бути залишений на держав-
ній службі після досягнення 65-річного віку 
за власною згодою – але не більше як до 
досягнення службовцем 70-річного віку.

Що ми читаємо? 
Український інститут книги опублікував 

результати всеукраїнського соціологічного 
дослідження «Читання в контексті медіас-
поживання та життєконструювання». У до-
слідженні взяло участь 3900 осіб – 2100 
дорослих та 1800 дітей. Ось деякі результа-
ти дослідження.

Вперше за часи незалежності україн-
ські читачі почали надавати перевагу укра-
їномовним книжкам – 32% українською 
проти 27% – російською, 8% дорослих і 13% 
дітей щоденно читають книжки.

У 2020 році 34% українці хоч раз купили 
книжку. Але це також означає, що дві трети-
ни опитаних за рік не купили жодної книж-
ки.

Жінки читають частіше, ніж чоловіки: 
ніколи не читає 38% чоловіків і 28% жінок, 
щодня читають 7% чоловіків і 9% жінок.

Найпопулярнішими жанрами для дорос-
лих є класика (20%), детективи (18%), лю-
бовні романи (16%), книги з психології та 
саморозвитку, а також фантастика і фенте-
зі та сучасні романи (по 15%), наукові та на-
уково-популярні видання (14%), фахова та 
бізнес-література (12%).

Проти звукового 
насильства в транспорті
На опрацюванні Комітету з питань єв-

ропейської інтеграції України до Євро-
пейського Союзу перебуває проект Зако-
ну «Про внесення змін до статті 40 Зако-
ну України «Про автомобільний транспорт» 
(щодо заборони акустичного насильства)».

У законопроекті пропонується ввести 
заборону на трансляцію в салонах рейсо-
вих автобусів музики, звуку фільмів чи ін-
ших звукових сигналів, крім інформації про 
поїздку. В таксі або під час нерегулярних 
автобусних перевезень така трансляція до-
пускається за згодою всіх пасажирів.

Практика трансляції в салонах громад-
ського транспорту голосних звуків – му-
зики, фільмів, радіопрограм тощо – набу-
ла масового поширення і створює диском-
форт для багатьох пасажирів. Вони змуше-
ні упродовж поїздки, іноді багатогодинної, 
слухати нав’язливі звуки, яких вони не за-
мовляли. Така ситуація порушує право лю-
дей на приватний простір і тишу, негативно 
впливає на громадське здоров’я та безпе-
ку на транспорті.

Проект містить доручення органам ви-
конавчої влади внести зміни до правил 
перевезень на всіх видах пасажирсько-
го транспорту – про захист пасажирів від 
акустичного насильства.

В Україні в установах 
виконання покарань 
майже 50 тисяч осіб
Про це виданню «Я і Закон» повідомили 

у відповідь на запит в Міністерстві юстиції 
України. «Станом на 01.01.2021 в устано-
вах виконання покарань Державної кримі-
нально-виконавчої служби України місти-
лося 49 823 особи».

При цьому 18 205 осіб у слідчих ізолято-
рах; 31 553 особи в кримінально-виконав-
чих установах; 65 осіб у виховних колоніях.

В країні 1541 осіб, які відбувають пока-
рання довічно.

Захист 
оскаржив 

у Верховному 
Суді вирок 
Януковичу 

Захист оскаржив рі-
шення Оболонського ра-
йонного суду Києва, який 
засудив колишнього Пре-
зидента Віктора Янукови-
ча до 13 років позбавлен-
ня волі. Про це повідомив 
один з адвокатів Януковича 
Віталій Сердюк: «Касацію 
ми подали в грудні, до Вер-
ховного Суду». За його сло-
вами, касація подана, бо 
захист впевнений, що ви-
рок Януковичу незаконний. 
Адвокат повідомив, що ка-
сацію імовірно розглянуть 
15 березня. 

У 2019 році Оболон-
ський районний суд Києва 
заочно засудив колишньо-
го Президента Віктора Яну-
ковича до 13 років позбав-
лення волі. Янукович був 
визнаний винним за ч. 1 ст. 
111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 437 (пособництво у 
веденні агресивної війни) 
Кримінального кодексу.

При цьому він був ви-
правданий за ч. 5 ст. 27 ч. 
3 ст. 110 Кримінального ко-
дексу (посягання на терито-
ріальну цілісність і недотор-
канність України, що спри-
чинило тяжкі наслідки). 

Загибель на пожежі 
в харківському приватному 
пансіонаті для літніх людей

21 січня в Харкові у двоповерховому житлово-
му будинку, переобладнаному під будинок для літ-
ніх людей, спалахнула пожежа. В ній одразу заги-
нуло 15 осіб, ще 11 постраждали. Серед загиблих 
дев’ять жінок віком від 67 до 85 років та шість чо-
ловіків від 71 до 91 року. 

За попередньою інформацією прокуратури, по-
жежа у сталася через необережне поводження з 
електронагрівальними  приладами. Триває розслі-
дування цієї трагедії.

Пансіонат для літніх людей «Золотий час», де ви-
никла пожежа, не існує в жодному реєстрі і працю-
вав без дозвільних документів. Про це повідомив 
департамент соціального захисту населення Хар-
ківської облдержадміністрації. Хто і для чого зі-
брав цих людей у одному місці – невідомо. 

В Україні перевірять усі будинки для літніх 
людей після трагедії у Харкові. Міністр соціаль-
ної політики Марина Лазебна повідомила, що в 
усіх областях перевірять законність усіх будинків 
для літніх людей, а також умови проживання людей 
у них.

Рік повинен стати таким не номі-
нально, а по суті і по духу. Про це за-
явив Уповноважений із захисту дер-
жавної мови Тарас Кремінь. У 2021 
році повинні з'явитися регіональ-
ні програми розвитку української 
мови. Також повинна бути створе-
на мережа безкоштовних курсфів 
з вивчення української мови для 
окремих категорій громадян Украї-
ни. «Перш за все ми говоримо про ті 
категорії, які не були охоплені мож-
ливістю навчання української мови. 
Скажімо, старше покоління, яке за-
кінчувало радянські університети, 
професійна діяльність яких не була 
пов'язана із застосуванням украї-
неської мови, люди середнього віку, 
які закінчували російськомовні шко-
ли і навчалися в подальшому також 
не українською. Повинні бути курси і 
для людей, які набули громадянство 
України, для громадян інших країн 
українського походження, які не пе-
реривають свої зв'язки з Україною. 
Курси повинні бути і для державних 

службовців», підкреслив мовної ом-
будсмен.

Слід нагадати, що 16 січня, набу-
ла чинності 30 стаття закону України 
«Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», яка 
зобов'язує усіх постачальників по-
слуг в Україні комунікувати з клієнта-
ми державною мовою, якщо не надій-
шло окреме прохання споживача про 
інше.

ЦІе стосується всіх надавачів по-
слуг, незалежно від форми власнос-
ті, зокрема магазинів, закладів хар-
чування, банків, АЗС, аптек тощо. При 
цьому лише на прохання клієнта нада-
вач послуг може здійснити обслугову-
вання іншою мовою, прийнятною для 
клієнта і персоналу. . 

У разі порушень з боку працівни-
ків сфери послуг кожен громадянин 
зможе звернутися до уповноважено-
го із захисту державної мови Тараса 
Креміня. В разі систематичних пору-
шень мовного законодавства на по-
рушників будуть накладати штрафи.

2021 – рік української мови 

Посилюється 
відповідальність 

за пожежну безпеку
Два законопроекти, що стосуються по-

силення відповідальності за порушення ви-
мог техногенної та пожежної безпеки та за 
перешкоджання у проведенні перевірок, 
були 26 січня підтримані Верховною Радою 
у першому читанні.

Законопроекти, зазначені як урядові, 
були розроблені в Міністерстві внутрішніх 
справ, у сфері відання якого знаходиться 
Державна служба з надзвичайних ситуацій. 
Саме ця служба здійснює державний нагляд 
(контроль) у сфері техногенної та пожежної 
безпеки і виписує штрафи за порушення 
встановлених вимог.

Розмір цих штрафів давно не перегля-
дався і становив іноді смішні суми, напри-
клад, – 0,5 неоподатковуваного мініму-
му доходів громадян, тобто вісім з полови-
ною гривень. Керівникам підприємств було 
простіше сплатити максимальний розмір 
штрафу, ніж докласти зусиль і виділити пев-
ні кошти на забезпечення належного рівня 
безпеки.

Крім того, прикриваючись курсом дер-
жави на зменшення тиску на бізнес, деякі 
підприємці взагалі перестали допускати на 
свої об’єкти службовців ДСНС. 30 тисяч не-
допусків інспекторів пожежної безпеки за 
минулий рік – назвав таку цифру заступник 
міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Основна мета законопроектів – внесен-
ня змін до існуючих статей Кодексу України 
про адміністративні правопорушення в час-
тині збільшення розміру штрафів. Штрафи 
накладатимуть, як на громадян, так і на по-
садових осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Штрафуватимуть, зокрема, за: порушення 
встановлених законодавством вимог техно-
генної та пожежної безпеки; невиконання 
приписів, розпоряджень та постанов поса-
дових осіб центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику з пи-
тань державного нагляду (контролю) у сфері 
техногенної та пожежної безпеки.

Порушникам доведеться викласти від 30 
до 600 неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян (510 – 10 200 грн.)

Іншим законопроектом пропонується 
доповнити Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення ще й новою статтею 
185-14 «Створення перешкод для діяльнос-
ті уповноважених посадових осіб централь-
ного органу виконавчої влади, який здій-
снює державний нагляд (контроль) у сфе-
рі техногенної та пожежної безпеки, у тому 
числі пов’язаної з проведенням перевірок». 
Санкції цієї статті – від 1 000 до 3 000 нео-
податковуваних мінімумів (17 – 51 тис. грн). 
На розмір штрафу впливає повторне протя-
гом року створення перешкод для діяльнос-
ті уповноважених посадових осіб ДСНС при 
проведенні перевірок.

Департамент комунікації Міністерства 
внутрішніх справ повідомив, що в період 
2014-2019 років відомча заохочувальна 
відзнака «Вогнепальна зброя» була вруче-
на 2 942 особам. Про це йдеться у відпо-
віді МВС на інформаційний запит «Україн-
ських Новин». 

Також у 2020 році міністр Арсен Ава-
ков нагородив вогнепальною зброєю 254 
людини. Отже за час керівництва міністер-
ством Аваковим (2014-2020 роки) МВС ви-
дало 3 196 одиниць нагородної зброї.

70% нагородних пістолетів, вручених 
в 2019-2020 роках Службою зовнішньої 
розвідки України, видавалися особам, які 
не мають відношення до структури україн-
ської розвідки.

Колишній прем'єр-міністр України 
Арсеній Яценюк підтвердив, що отримав 
від Міністерства оборони в якості наго-
родної зброї пістолет-кулемет Томпсона 

зразка 1928 року.
10 січня 2017 року депутат Верховної 

Ради Сергій Пашинський повідомив, що 
стріляв у В'ячеслава Хімікуса з нагородної 
зброї – пістолета. Цим пістолетом тодіш-
нього виконувача обов'язків глави Адміні-
страції Президента Пашинського нагоро-
див 28 березня 2014 року міністр внутріш-
ніх справ Арсен Аваков.

У 2018 році колишній Президент Укра-
їни Петро Порошенко нагородив іменною 
вогнепальною зброєю радника Президен-
та США Дональда Трампа з питань націо-
нальної безпеки Джона Болтона. Також в 
ході візитів у Кувейт і Катар Порошенко на-
городив іменною вогнепальною зброєю 
прем'єр-міністрів цих країн. А в 2015 році 
Порошенко вручив іменні пістолети 9 фут-
болістам збірної України, головному трене-
ру збірної Миколі Фоменку і голові Федера-
ції футболу Андрію Павелко.

Кому і скільки видається нагородної зброї

В Україні створили 
електронну базу даних 

жертв комуністичних режимів
Д е р ж а в н а 

архівна служба 
України предста-
вила відновлення 
науково-пошуко-
вого інтернет-про-
єкту «Український 
мартиролог ХХ 
століття»

«Мета – створення електронної бази даних, у якій 
буде розміщено дані про жертв репресій комуністич-
ного тоталітарного режиму, забезпечення доступу до 
архівних документів з інтернету», зазначив Анатолій 
Хромов, голова Державної архівної служби України.

Український мартиролог ХХ ст. є підсумком ро-
боти державних архівів, започаткованої ще 1989 р., 
яка пожвавилася після прийняття Закону України 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій в Укра-
їні» (1991), коли почали складатися регіональні та те-
матичні бази даних на репресованих. Нині вони існу-
ють практично у всіх державних архівах, які прийняли 
на зберігання архівно-слідчі справи та інші докумен-
ти, дотичні політичним репресіям. Натепер, розпоча-
то зведення згаданих баз даних до централізованої 
й онлайн загальнодоступної бази. Це дає можливість 
забезпечити доступ до архівних документів просто з 
мережі Інтернет.

База даних «Український мартиролог ХХ ст.», міс-
тить стислу інформацію про жертв політичних репре-
сій 1920-1950-х років: фотопортрет або кілька фото-
графій (за наявністю), ім'я жертви та коротка харак-
теристика роду занять, дати життя, відомості щодо 
реабілітації, посилання на архів, де зберігаються ар-
хівно-слідчі справи та інші дотичні матеріали. Це на-
самперед центральні державні архіви та державні 
архіви областей, а також галузеві державні архіви 
Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх 
справ України.



№192   4 лютого 2021 року№192   4 лютого 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Україна і світ

Закордонне українствоПрезидент США 
Джо Байден 

і віце-президент США 
Камала Гарріс

20 січня вступив на посаду 46-й президент Спо-
лучених Штатів Америки Джозеф Байден. Він пере-
міг на президентських виборах 3 листопада чинного 
главу держави Дональда Трампа. Разом з Байденом 
на посаду віце-президента США була обрана Кама-
ла Гарріс. 

Після затвердження підсумків виборів 13 грудня коле-
гією виборців від штатів, яка, власне, і обиралася на вибо-
рах, і затвердження 6 січня підсумків виборів парламентом 
– Конгресом США 20 січня пройшла інавгурація. 

Через бурхливі події 6 січня, коли прихильники Трампа 
штурмували Конгрес, було вжито серйозних заходів безпе-
ки. Тому, а також з огляду на епідемію коронавірусу, інав-
гурація в столиці США Вашингтоні, в якій зазвичай беруть 
участь сотні тисяч американців, нині була в присутності не-
великої кількості людей – офіційних осіб, в тому числі попе-
редніх президентів, і гостей. 

За традицією, під відкритим небом, на одному з майдан-
чиків Капітолію Байден і Гарріс склали присягу президента і 
віце-президента держави. 

Джозеф Робінетт Байден 
молодший, відомий як Джо 
Байден, народився 20 лис-
топада 1942 року в Скренто-
ні, Пенсильванія, у католиць-
кій родині вихідців з Ірландії. 
Коли Джозефу було 10 років, 
його сім'я переїхала в Клей-
монт, штат Делавер, де бать-
ко Байдена продавав авто-
мобілі. Вищу освіту Джозеф 
здобув в Університеті Дела-
вера в Ньюарку, де вивчав 
історію і політичні науки.

Потім вступив до юридичного коледжу у Нью-Йорку, який 
закінчив 1968 року зі ступенем доктора правознавства. За-
снував власну адвокатську фірму. 

1972 року обраний до Сенату США від штату Делавер, 
від Демократичної партії. Кілька разів поспіль переобирав-
ся сенатором і був ним до 2009 року. На посту голови юри-
дичного комітету Сенату був автором багатьох законів, зо-
крема про боротьбу з насильством та правоохоронну діяль-
ність. Також очолював зовнішньополітичний комітет Сенату. 

2008 року став кандидатом на віцепрезидента США ра-
зом із кандидатом на президента Бараком Обамою. Вони 
виграли вибори 2008-го і наступні 2012-го років, тож Бай-
ден обіймав посаду віцепрезидента з січня 2009 року до січ-
ня 2017 року.

6 червня 2020 року Демократична партія висунула Бай-
дена кандидатом у президенти. Він став найстарішим прези-
дентом в історії США.

Наприкінці 1972 року перша дружина Джо Байдена Не-
йлія і їхня дочка Наомі загинули в автокатастрофі. Сини Джо-
зеф і Гантер теж знаходилися в машині і отримали серйозні 
травми, але вижили, і турбота про них стала першрчерговою 
для Байдена.

1977 року Байден одружився з Джилл Трейсі Джекобс. 
Вона – професорка англійської мови в коледжі Делавера. 
У Байдена й Джилл Трейсі є дочка. Старший син сенатора 
від першого шлюбу Джозеф (1969 – 2015) був генеральним 
прокурором штату Делавер. Другий син Роберт Гантер Бай-
ден у 2014 – 2019 роках входив до Ради директорів найбіль-
шого приватного газодобувача в Україні «Бурісма Холдингс». 
Дочка Ешлі є соціальною працівницею. У Байдена п'ятеро 
внуків.

Будучи віце президентом США, Байден кілька разів від-
відував Україну з офіційним візитом. 

* * * 
Камала Деві Гарріс. Пер-

ша в історії США жінка – ві-
цепрезидент. Народилася 20 
жовтня 1964 року в Окленді, 
штат Каліфорнія. Її мати емі-
грувала до США з Індії у 1960 
році. Батько, професор еко-
номіки Стенфордського уні-
верситету, емігрував з Ямай-
ки в 1961 році для навчання 
у США. Камала має молодшу 
сестру Маю.

Батьки Гарріс розлучили-
ся, коли їй було сім років. Через 5 років її мати переїхала 
з дітьми в Монреаль, Канада, де викладала в університеті. 

Після закінчення школи у Монреалі Гарріс навчалася в 
університеті у столиці США Вашингтоні, за спеціальністю по-
літичні науки й економіка. 

Далі повернулася до Каліфорнії. Працювала заступни-
цею окружного прокурора. Потім – окружний прокурор Сан-
Франциско (2004—2011), генеральний прокурор Каліфорнії 
(2011—2017). Сенаторка США від штату (2017—2021).

Камала Гарріс з 2014 року одружена з юристом Дагла-
сом Емгоффом. Вона не має дітей, її чоловік має двох дітей. 

26 січня виповнилося 60 років видат-
ному канадському хокеїсту українського 
походження Вейну Грецкі. 

Рід Грецьких походить із Берестейщи-
ни, звідки до Канади емігрував дідусь Вей-
на – Терентій Лаврентійович Грецький. 
Бабуся майбутньої зірки світового хокею 
Марія народися в місті Підгайці (нині Тер-
нопільська область).

У 60-х роках ХХ століття Канада пере-
живала хокейний бум, і Вейн у 5-річному 
віці починає займатися хокеєм. Він почав 
здобувати нагороди в різних міжнародних 
дитячих та юнацьких турнірах.

У 1978 році Грецкі стає гравцем про-
фесійного клубу «Едмонтон Ойлерз», з 
яким чотири рази (1984, 1985, 1987, 
1988) виграє Кубок Стенлі – найвищу на-
городу Національної хокейної ліги (НХЛ).

9 серпня 1988 року власник «Едмон-
тона» обмінює Грецкі на іншого гравця в 
доволі слабку команду «Лос-Анджелас 
Кінгс» без його згоди. Вейн не приховував 
сліз, коли говорив журналістам про свій 
перехід. В той же час, з його приходом, 
«Лос-Анджелес» почав покращувати свої 
показники і в 1993 році вийшов до фіна-
лу Кубка Стенлі, де за сумою п’яти матчів 
поступився відомій канадській команді 
«Монреаль Канадіанс».

У 1996 році Вейн Грецкі ненадовго 
стає гравцем «Сент-Луїз Блюз», а через 
півроку підписує контракт з «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Саме в цій команді він заки-
не свою тисячну шайбу в НХЛ. 

У 1998 році Грецкі здійснив свою дав-
ню мрію – виступив на зимових Олімпій-
ських іграх в Нагано (Японія) у складі збір-
ної Канади. «Цей турнір – щось особливе. 
Гроші тут не мають ніякого значення, ко-
мандний дух, спільний шлях до заповітної 
мети, набагато важливіший за мільйони 
доларів», говорив Грецкі про Олімпіаду. 

Хоча дебют і вийшов невдалим: його 

команда поїхала додому без медалей, про-
гравши у півфіналі збірній Чехії, а у матчі за 
бронзові медалі Фінляндії. Проте, на думку 
Вейна, він отримав неабиякий досвід.

Наступного року Вейн завершує 
кар’єру гравця, а 2002 року стає гене-
ральним менеджером збірної Канади, яка 
здобула золоті медалі на зимових Олімпій-
ських іграх 2002 р. у Солт-Лейк Сіті (США), 
перегравши у фіналі американську збір-
ну. В цьому ж році Грецкі отримує Олімпій-
ський орден – головну нагороду Міжна-
родного Олімпійського комітету.

Протягом 2005 – 2009 років він без 
особливого успіху тренував команду НХЛ 
«Фінікс Койотіс». 

Наразі займається різноманітним 
бізнесом: володіє рестораном, випускає 
власну лінію чоловічого одягу, знімається 
в рекламі. 

Вейн Грецкі грав під доволі оригіналь-
ним номером «99» - число, яке в хокеї те-
пер завжди асоціюється з його ім'ям. 
Грецкі хотів бути схожий на свого кумира 
Горді Хоу, який грав під номером «9». Але 
дев'ятка була вже зайнята, і Вейн, вибрав 
номер «99».

Підготував Олександр Молибога
с. Анисів Чернігівського району

Українська держава 
підтримуватиме 
українську мову 

за кордоном
У світі є понад 10 мільйонів гро-

мадян інших держав українського по-
ходження, які за кордоном збере-
гли свою культуру та традиції завдя-
ки тому, що вони зберегли українську 
мову. Про це заявив Уповноваже-
ний із захисту державної мови Тарас 
Кремінь.

«Наше відомство налагодило тіс-
ну співпрацю із світовим Конгресом 
українців. Ми свідомі того, що є понад 
10 мільйонів громадян інших держав 
українського походження, які закор-
доном зберегли свою культуру та тра-
диції завдяки тому, що вони зберегли 
українську мову.

Ми сьогодні розробляємо меха-
нізм спільно із Міністерством закор-
донних справ, Міністерством осві-
ти та науки України, академічними 
установами. Так, ми підписали Мемо-
рандум про співпрацю із Академією 
наук України, щоб найближчим часом 
з’явилися якісні дистанційні курси із 
вивчення української із різним рівнем 
знання мови. Бо така консолідація 
необхідна для популяризації україн-
ської мови. Таким чином ми зможемо 
утвердити роль української держави, 
як світової», пояснив Уповноважений.

Вейн Грецкі, видатний хокеїст українського походження

Престижний канадський 
рейтинґ Maclean’s Power List 
долучив до свого списку ряд 
найвідоміших канадців укра-
їнського походження. «Сер-
дечно вітаємо Джеймса та 
Луїзу Темертеїв із внесенням 
до престижного канадсько-
го рейтинґу Maclean’s Power 
List – списку з 50 найвпли-
вовіших канадців, які тору-
ють новий шлях та творять 
майбутнє. Вдячні родині Те-
мертей за надзвичайну під-
тримку світових українських 
громад та надихаючий при-
клад для нових поколінь!», 
зазначили в Світовому кон-
ґресі українців (СКУ).

У рейтинґу родина Темер-
тей розмістилася на 24 міс-
ці зі зазначенням: «Ім’я № 1 у 

сфері медичної благодійнос-
ті». Пара, яка розпочала біз-
нес, розширивши роздріб-
ні магазини ComputerLand у 
загальноканадську мережу, 
використовує свої статки, в 

основному, в галузі сфери 
охорони здоров’я. Шпита-
лі й університети в Торон-
то носять імена колишньо-
го виконавчого директора 
Northland Power Джеймса 
Темертея та його дружини 
Луїзи. Це, зокрема, Temerty 
Centre for Therapeutic Brain 
Intervention при Centre for 
Addiction & Mental Health і 
Центр раку молочної зало-
зи ім. Луїзи Темертей при 
центрі Sunnybrook Health 
Sciences Centre.

На подяку за пожерт-
ву в розмірі 250 млн CAD, 

оголошену наприкінці верес-
ня 2020 року, кафедра ме-
дицини Торонтського універ-
ситету тепер є медичним фа-
культетом ім. Темертея. Цей 

ґрант від засновників Temerty 
Foundation є найбільшим в іс-
торії Канади й однією з най-
більших пожертв, зроблених 
на міжнародному рівні медич-
ному факультету.

Із канадців українського 
походження до рейтинґу та-
кож потрапила Христя Фріланд 
(шосте місце), віцепрем’єрка 
та міністерка фінансів Канади. 
Загалом до рейтинґу топ-50 
канадців, котрі «торують нові 
шляхи та визначають, як ду-
матиме та житиме країна», уві-
йшли представники політики, 
бізнесу, освіти та науки, медіа, 
сфери розваг, спорту, урядов-
ці, судді та правники, громад-
ські активісти. Очолив пере-
лік найвпливовіших канадців 
прем`єр Джастін Трюдо.

Серед 50 найвпливовіших канадців 
є представники української громади

Джеймс і Луїза Темертеї

Петро Куль, відомий 
громадський діяч та один 
із найбільших мецена-
тів Канади в сфері освіти, 
відзначив своє 100-річ-
чя. «Бажаємо п. Петру на-
солоджуватися міцним 
здоров’ям і щастям у свій 
101-й рік, знаючи, що у 
нього є багато друзів і ша-
нувальників, котрі дуже 
піклуються про нього!», 
привітали ювілянта в Ка-
надському інституті укра-
їнських студій (КІУС) при Альбертському уні-
верситеті.

Петро Куль і його дружина Доріс, ко-
тра померла у березні 2020-го у віці 99 літ, 
– одні з провідних освітніх філантропів Ка-
нади: загалом вони пожертвували близько 
17 млн CAD на вищі навчальні заклади по 
всій країні. Підтримка подружжям, зокрема, 
українських студій мала значний і тривалий 
вплив на наукові дослідження в цій галузі, 
забезпечуючи стабільні джерела коштів для 
різноманітних наукових та освітніх ініціатив. 
Завдяки щедрості Петра та Доріс Кулів Укра-
їнсько-канадська програма при КІУС отри-
мала міцну фінансову основу та на честь по-
дружжя була перейменували на Українсько-
канадський центр досліджень ім. Кулів, який 
є на передовій українських канадських до-
сліджень і публікацій.

Петро Куль народився 6 січня 1921 року 

в с. Стратин на Івано-Франківщині. Серед-
ню школу закінчив в Україні й у грудні 1938-
го разом із мамою та двома братами емі-
ґрував до Канади, де вони приєдналися до 
батька Петра Кулеби, котрий виїхав туди 
раніше.

Яскравий, амбіційний і з потужними ма-
тематичними навичками, Петро Куль став 
дипломованим бухгалтером і згодом ство-
рив власну успішну бухгалтерську компанію, 
одночасно інвестуючи в нерухомість та ін-
ший бізнес. 1943 року він одружився з Доріс 
Радеш, донькою імміґрантів із Буковини, на-
родженою в Альберті. Згодом подружжя ви-
рішило поділитися своїми статками з багать-
ма канадськими університетами для під-
тримки стипендій, досліджень та інновацій. 
Величезну громадську роботу Кулів відзна-
чили академічними та національними як ка-
надськими, так і українськими нагородами.

Петро Куль відсвяткував свої сто літ

Петро Куль із дружиною
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23 січня у віці 87 років по-
мер легендарний американ-
ський тележурналіст і ведучий 
ток-шоу Ларрі Кінг (Лоуренс Гар-
ві Зейгер).

Народився Лоуренс 1933 
року у місті Бруклін, штат Нью-
Йорк у сім’ї єврейський емігран-
тів. Батько походив із Західної 
України, мати – з Литви. 

З дитинства Лоуренс захо-
плювався радіо. Знав програми 
передач майже усіх станцій, імі-
тував різні радіошоу.

В 1957 році починає працю-
вати на радіо, де з 1978 року ви-
ходить його програма «Шоу Лар-
рі Кінга». В передачі транслюва-
лися інтерв'ю з гостями, лунали 
запитання радіослухачів та від-
повіді на них. Ларрі Кінг був пер-
шим, хто ввів формат телефон-
них розмов зі слухачами у пря-
мому ефірі. Шоу було надзвичай-
но популярним.

3 липня 1985 року відбува-
ється прем'єра телепрограми 
«Ларрі Кінг наживо» на телека-
налі CNN. Це було перше націо-
нальне телешоу. Щовечора Кінг 
брав інтерв'ю у видатних діячів, 
знаменитостей, політиків, біз-
несменів, спортсменів. Шоу, що 

тривало одну годину, виходило 
щодня і було доступне глядачам 
усього світу завдяки телекана-
лу CNN International. Зазвичай 
Кінг проводив інтерв'ю у студії 
телеканалу, але бували й винят-
ки. Так, він вів мовлення із Біло-
го дому, з тюремних камер, домі-
вок гостей та інших незвичайних 
локацій.

Протягом своєї журналіст-
ської кар’єри Ларрі провів 50 
тисяч розгорнутих інтерв'ю з 
найвідомішими людьми плане-
ти. Кінг поспілкувався з усіма 
президентами США, починаючи 
з Річарда Ніксона, а 17 верес-
ня 2005 року президент Украї-
ни Віктор Ющенко став героєм 
шоу. Таке довготривале лідер-
ство програми у світовій тран-
сляції зафіксовано у Книзі ре-
кордів Гіннеса.

29 червня 2010 року Кінг 
оголосив, що після 25 років ро-
боти він залишає шоу. Остан-
ній випуск програми вийшов 16 
грудня 2010 року, гостем шоу 
став Арнольд Шварценеггер. 

У 2017 році Ларрі Кінг роз-
повів про боротьбу з раком ле-
генів, а 2020 року Кінг переніс 
інсульт. 3 січня 2021 року теле-

ведучий був госпіталізований із 
коронавірусом.   

Король інтерв’ю відійшов 
у вічність, але у світі журналіс-
тики є багато його послідовни-
ків. На пострадянському про-
сторі необхідно виділити покій-
ного телеведучого Владислава 
Лістьєва, який не тільки вів свої 
програми в стилі Ларрі Кінга, а 
навіть зовнішні аксесуари ско-
піював – без піджака в студії, 
підтяжки.

Підготував 
Олександр Молибога

с. Анисів, Чернігівський район.

У Франції ухвалили 
закон, який захищає 
звуки та запахи села

Парламент Франції схвалив закон 
про захист «сенсорної спадщини» сіль-
ської місцевості. Це означає, що ті, хто 
шукає спокою і тиші, не зможуть подава-
ти в суд на голосне кукурікання півнів і 
квакання жаб.

Спадщиною також вважаються 
коров'ячі дзвіночки, запах гною, стреко-
тіння коників, шум від тракторів й інші ти-
пово сільські звуки та запахи.

Закон був прийнятий після кількох 
судових позовів між сусідами-селянами. 
Найгучніша – справа півня Моріса з ост-
рова Олерон і його господині. Сусіди зви-
нуватили птицю в «шумовому забруднен-
ні». На їхню думку, півень кукурікав над-
то голосно, через це їм доводилося рано 
вставати. Позивачі вимагали компенсу-
вати страждання.

Восени 2019 року суд вирішив спра-
ву на користь півня та зобов'язав сусідів 
виплатити його господині тисячу євро за 
моральну шкоду. Влітку 2020-го Моріс 
помер у віці шести років – він прожив як 
для птаха довго.

Справа Моріса стала відображенням 
зростаючої напруженості між старожи-
лами сіл і «чужинцями», наївні очікування 
яких суперечать повсякденним реаліям 
поза межами міста. 

2020-го року українці 
їздили за кордон 
у 7 разів менше, 

ніж 2019-го
Причина очевидна: світова епідемія, 

пандемія, коронавірусу. І більшість країн 
світу просто заборонили вільний в̀ їзд до 
себе, роблячи винятки лише в певних си-
туаціях. 

 У 2020 за кордон виїжджали 11,25 
млн українців, точніше – стільки було їх-
ніх виїздів, бо багато хто їхав по кілька 
разів. А от у 2019 кордон країни перетну-
ли 75 млн українців, на 4 млн більше, ніж 
в 2018-му.

Торік громадян України зробили по-
їздки в 123 країни. Такі дані наводить 
Державна прикордонна служба. Най-
більш відвідуваними традиційно були 
країни, які межують з Україною: Польща 
– 4 млн. чоловік, Угорщина – 1,64 млн, 
Росія – 1 млн. Далі йдуть Туреччина – 
965 тис. і Єгипет – 730 тис.

Щодо в̀ їзду іноземців в Україну, то 
в 2020 році їх було 3,4 млн, зі 192 кра-
їн. Найбільше приїжджали теж з сусід-
ніх країн: Молдови – 933 тис., Білорусі 
– 463,5 тис., Росії – 390 тис., Польщі – 
272 тис., Румунії – 229 тис., Угорщини – 
217 тис. 

Переважна більшість іноземців пе-
ребували в Україні з приватною і турис-
тичною метою, а 70 тис. прямували через 
нашу країну транзитом.

У 2019 році з 75 млн українців, що 
перетнули кордон, сухопутний кордон з 
країнами ЄС перетнули 30,5 млн україн-
ців. Літаками в 2019 році подорожували 
15 млн українців. Найчастіше українці в 
2019 році їздили в Польщу – 9,9 млн по-
їздок, Росію – 3,9 млн, Угорщину – 3,4 
млн, Молдову – 1,4 млн.

Торік у Європі вперше 
виробили більше 

енергії на «зелених» 
джерелах, аніж 

на викопному паливі
У Європі у 2020 році вперше кіль-

кість електрики, яку виробили віднов-
лювані джерела (38%), перевищила кіль-
кість від паливних джерел (37%). П ята 
частина електроенергії ЄС вже надхо-
дила з вітряних і сонячних систем. Най-
вищий відсоток був зафіксований у Данії 
(61%), Ірландії (35%), Німеччині (33%) та 
Іспанії (29%).

Виробництво електроенергії на ву-
гіллі скоротилось удвічі, якщо порівню-
вати з 2015 роком. Наразі вугільні елек-
тростанції виробляють тільки 13% елек-
троенергії в Європі.

Правда, і загалом у 2020 році вироб-
ництво електроенергії в Європі було на 
29% менше, ніж у 2015 році.

Швидке зростання вітрової та соняч-
ної енергетики призвело до скорочення 
використання вугілля. Але це тільки по-
чаток, тому що Європа покладається на 
енергію вітру і сонця не тільки для посту-
пової відмови від вугільної генерації до 
2030 року, але і для поетапної відмови 
від виробництва газу.

У грудні 2020 року Євросоюз підтри-
мав пропозицію щодо нової кліматичної 
мети ЄС – скоротити викиди парникових 
газів щонайменше на 55% до 2030 року. 

Нова мета передбачає комплексну 
перебудову економіки Європи в усіх сек-
торах. До червня наступного року Брюс-
сель випустить законодавчі пропозиції. 
Вони стосуватимуться національних ці-
лей щодо скорочення викидів, понов-
люваних джерел енергії, стандартів CO2 
для автомобілів, оподаткування енергії 
та лісового господарства.

Цього можна досягти насампе-
ред шляхом скорочення викидів у таких 
секторах, як промисловість і виробни-
цтво електроенергії, а також за рахунок 
збільшення території, де висаджуються 
дерева.

Ангеліна Шеремет

Перший міністр Шотландії Нікола 
Стерджен заявила, що скористаєть-
ся виборами до шотландського пар-
ламенту в травні 2021 року з метою 
заручитися підтримкою виборців 
з приводу планів організувати но-
вий референдум про незалежність 
регіону.

Вона зазначила, що опитуван-
ня громадської думки засвідчують: 
більшість населення Шотландії хоче 
незалежності, виходу зі складу Спо-
лученого Королівства. Шотландська 
національна партія (SNP), яку вона 
очолює, обговорює план дій з рефе-
рендуму.

Опитування показують можли-
ву велику перемогу SNP на виборах 
травня 2021 року.

Стерджен наполягає на прове-

денні повторного референдуму про 
незалежність регіону, посилаючись 
на те, що більшість шотландців про-
голосували проти виходу Великої 
Британії з ЄС у 2016 році. За слова-
ми Стерджен, після отримання не-
залежності Шотландія негайно по-
дасть заявку на повторний вступ до 
ЄС і буде прийнята туди в найкорот-
ші терміни.

Референдум про незалеж-
ність Шотландії відбувся 18 верес-
ня 2014 року. Тоді 55% шотландців 
проголосували за те, щоб Шотлан-
дія залишилася у складі Великої 
Британії. Але настрої в Шотландії 
змінилися після виходу Великобри-
танії з Європейського Союзу, адже 
більшість шотландців хочуть бути 
в ЄС. 

У Болівії подружжя створило 
заповідник для бджіл, які гинуть 

через вирубування лісів
Протягом 10 років ветеринар зоотехнічного машинобудуван-

ня Ерік Паредес та його дружина Чінтія Каллісая Юджра обшукува-
ли вологий, субтропічний регіон Юнгас, щоб вулики могли потрапи-
ти до свого заповідника «Орхідеї». Там комахи благополучно живуть у 
дерев’яних вуликах подалі від фермерів.

Медоносні бджоли допомагають запилювати рослини, які виро-
бляють близько 70% їжі, споживаної людьми по всьому світу, каже 
Паредес. Але багато місцевих фермерів зрубують ліси, щоб вирощу-
вати прибуткову коку. Пестициди, що використовуються для коки, та-
кож шкідливі для бджіл.

Кока – традиційна рослина, яка використовується для жування, 
чаювання та ліків, але також є ключовим інгредієнтом кокаїну. Хоча 
частина вирощується легально для місцевого населення, більшість 
коки в дощовому регіоні Юнгас на заході Болівії незаконно перетво-
рюється на кокаїн. Згідно з оцінками ООН. Болівія – третій за величи-
ною виробник кокаїну після Колумбії та Перу.

Близько 60% з майже 20 000 гектарів лісу Юнгасу стали вразли-
вими, а популяція бджіл впала вдвічі, сказав Паредес.

Влада знесе щонайменше 240 
будівель, щоб туристи могли спо-
стерігати автентичну картину іс-
торичного центру одного з міст на 
південному сході країни - Мардін. 
Це перша така масштабна акція в 
Туреччині, затіяна заради туризму.

Мардін – один із важливих ту-
ристичних центрів південного схо-
ду Туреччини, що набирає популяр-
ності в іноземних туристів. З 2012 
до 2019 року кількість туристів, які 
відвідують місто, зросла з 2 млн до 
5 млн на рік.

У Старому Мардіні, де будин-
ки і споруди на схилі гори з дав-
ніх-давен були розташовані таким 
чином, щоб не затуляти панораму 
міста сусідам, справді унікальна іс-

торична архітектурна забудова. Тут 
сусідять будівлі сельджукського 
періоду, епохи Артукидів і Осман-

ської імперії, поруч стоять старо-
давні церкви різних християнських 
конфесій і мечеті з медресе, старо-

винні будинки і особняки турець-
ких, арабських, езидських, вірмен-
ських, сирійських сімей.

У XX столітті, у міру розвитку 
міста, на території старого Марді-
на з'явилися і численні комерційні 
та технічні будівлі, які не відповіда-
ють вигляду східного середньовіч-
ного містечка, що приваблює сюди 
туристів.

Міністерство навколишнього 
середовища та урбанізму Туреччи-
ни виділило 10 млн турецьких лір 
на знесення 240 будівель, які псу-
ють історичну картину центру міс-
та, закривають від туристів пано-
рамні або просто красиві види для 
фото. Роботи почнуться найближ-
чими тижнями.

У турецькому місті Мардін знесуть 240 будівель заради туризму

В Данії борються 
із засиллям пластику

Починаючи із січня цього року жителі Данії не можуть упа-
ковувати продукти в супермаркетах у магазинні целофанові 
пакети. Вони тепер під забороною.

Уряд Данії в 2018 році оголосив про боротьбу з одноразо-
вими пластиковими пакетами. Основне завдання – перехід на 
тривале використання таких пакетів.

Тепер громадяни повинні заплатити щонайменше 0,54 євро 
за поліетиленовий пакет у магазинах, незалежно від його роз-
міру та типу. Легенькі поліетиленові пакети, які споживачі за-
звичай отримували при купівлі продуктів на винос, заборонені. 

«Переважна більшість наших пластикових відходів сьогод-
ні згорає в великих сміттєспалювальних заводах. Це погано і 
для клімату, і для природи. Ось чому ми забороняємо пласти-
кові пакети, які зазвичай не переробляються», сказала міністр 
навколишнього середовища Данії Леа Вермеліньо.

Мости потрібні для того, щоб в пері-
од активного пошуку їжі тварини не гину-
ли на залізничних шляхах. Про це розпо-
вів відомий шведський еколог Пер Санд-
стрем.

Зараз є рішення про будівництво мі-
німум десяти мостів в тих місцях, де оле-
ні найчастіше шукають собі прожиток в 
зимовий час.

«В умовах мінливого клімату зі 
складними сніговими умовами надзви-
чайно важливо мати можливість знахо-
дити і отримувати доступ до альтерна-
тивних пасовищ», сказав Сандстрем.

Одна з причин ускладнення ситуа-
ції – глобальне потепління. Від нього 

постраждало близько 250 тисяч пів-
нічних оленів, які проживають на тери-
торії Швеції. Оскільки основний їх корм 
– це лишайники, які недоступні взим-
ку, олені змушені проходити сотні кіло-
метрів в пошуку їжі. У своїх переходах 
стада постійно перетинають залізничні 
колії, для багатьох це закінчується за-
гибеллю.

«Десять мостів, запланованих в пів-
нічних графствах Норрботтен і Вестер-
боттен, повинні полегшити ситуацію, 
а також означати, що влада більше не 
зобов'язана закривати головну авто-
страду E4 з півночі на південь, коли ста-
до рухається», Сандстрем.

Ларрі Кінг, король інтерв̀ ю

Шотландія планує новий 
референдум про незалежність

Оленям у Швеції побудують мости 
над залізничними коліями
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Випустили марку із зображен-
ням Брежнєва. Але марка не при-
клеюється: одні плюють не на той 
бік, інші лижуть не той бік.

☺ ☺ ☺
– Правда, що Брежнєву зби-

раються присвоїти звання гене-
ралісимуса?

– Правда. І якщо він це слово 
ще зуміє вимовити, йому також 
присвоять звання народного ар-
тиста СРСР.

☺ ☺ ☺
Після свого виступу Брежнєв 

накинувся на референта:
– Я замовляючи вам промову 

на 15 хвилин, а вона тривала цілу 
годину!

– Леонід Ілліч, так там були чо-
тири примірники тексту.

☺ ☺ ☺
Брежнєв, прикривши обличчя 

панамою, лежить на пляжі сана-
торію Політбюро. Підійшов собака 
і лизнув йому геніталії. Не зміню-
ючи пози, Брежнєв ліниво реагує:

– Ну, це вже занадто, товариші!
☺ ☺ ☺

– Чому закритий центральний 
басейн?

– В ньому виявляють фотопор-
трет Брежнєва.

☺ ☺ ☺
– Товариші члени Політбюро, 

що проголосували за обрання ге-
неральним секретарем компартії 
Юрія Володимировича Андропо-
ва, можете опустити руки і відійти 
від стінки!

☺ ☺ ☺
Троє чоловіків готуються до 

прийому в партію і бояться, що їх 
не приймуть через не пролетар-
ське походження.

– Я чесно скажу, що у мого 
батька був маленький заводик, 
не такий, звичайно, як ЗІС, – каже 
один.

– А я чесно скажу, що у мого 
батька був маленький магазин-
чик, не такий, звичайно, як ГУМ, – 
каже другий.

– І я чесно скажу, - говорить 
Рабинович, що у моєї мами був 
маленький бордельчик, не такий, 
звичайно, як весь цей бардак!

☺ ☺ ☺
– Життєздатна соціалістична 

система?
– Звичайно. Якби такий бар-

дак був при капіталізмі, він би 
давно загинув!

☺ ☺ ☺
– Чому в СРСР немає безро-

біття?
– Бо всі зайняті: одні будують, 

інші – ламають.
☺ ☺ ☺

– Що таке скелет?
– Це колгоспник, який здає 

державі вовну, сало, м`ясо і яйця. 
☺ ☺ ☺

– Які основні перепони перед 
радянським сільським господар-
ством?

– Їх чотири: весна, літо, осінь і 
зима. 

30-ті роки XX століття. В СРСР 
проходить масштабна індустріа-
лізація. Заради неї Сталін вбиває 
мільйони підвладних, а інших – 
грабує і перетворює на безправ-
них рабів. Індустріалізація дозво-
ляє Кремлю створити надпотужну 
армію для поневолення інших кра-
їн і переділу світу. У радянській ін-
дустріалізації був ще один наслі-
док – менш драматичний на тлі 
Голодомору, ГУЛАГу і подальшої 
світової війни, але такий, що наба-
гато більш далеко йде в часі.

Все почалося з листа чле-
ну ЦК і майбутньому главі уряду 
В'ячеславу Молотову про збіль-
шення виробництва горілки. Цей 
крок за кілька десятиліть вивів 
Радянський Союз у світові лідери 
за рівнем споживання алкоголю: 
з 55-го місця в цьому сумнівному 
рейтингу СРСР перемістився на 
1-ше. Як Сталін випустив зеленого 
змія і занапастив «червону імпе-
рію» – в «Машині часу».

Михайлові Салтикову-Щедрі-
ну приписують фразу: «Якщо я за-
сну і прокинуся через 100 років, 
і мене запитають, що відбуваєть-
ся в Росії, я відповім: п'ють і кра-
дуть». Можна додати ще одне: і з 
тим, і з іншим постійно борються 
– напоказ і безрезультатно.

Наші предки любили випити. 
Якщо вірити Нестору Літописцеві, 
саме тому Київський князь Воло-
димир Великий відмовився вво-
дити на Русі мусульманство. Ця 
традиція залишилася і в Україні, і 
в колишніх колоніях Русі, тобто ни-
нішньої Росії. Пили зазвичай сла-
боалкогольні напої – меди і пиво, 
рідше вина. З XVI століття набуває 
поширення горілка, але ще кілька 
сотень років вона залишається до-
сить дорогим і не всім доступним 
продуктом.

Промислова революція XIX 
століття все змінює. Горілка почи-
нає вироблятися масово, і її відра-
зу бере під свій контроль імперія. 

Московські царі здавна нама-
галися поставити «зеленого змія» 
собі на службу. Ще Іван Грозний 
ввів мережу казенних «налива-
йок», які назвав татарським сло-
вом «шинок». На відміну від укра-
їнської корчми, тут не можна було 
поїсти і переночувати, тільки пити. 

«Спочатку в Російській Імперії 
діяла відкупна система. Тобто що 
це було? Людина купувала ліцен-
зію на продаж алкоголю і могла 
його продавати, скільки захоче. І 
таких відкупників звинувачували в 
тому, що вони масово споюють на-
род, тому що їм вигідно «відбити» 
цю ліцензію по максимуму», розпо-
вів історик Владислав Бурда.

Коли Кремль поставив на по-
тік масовий випуск дешевої і міц-
ної горілки, масштаб алкоголізму 
в імперії досяг загрозливого рів-
ня. Вона стала доступна всім вер-
ствам населення, і спивалися нею 
набагато швидше.

«Ввели так звану винну моно-
полію. Хоча вона називалася «ви-
нна», стосувалася насамперед го-
рілки, спирту – міцного алкоголю. 
Дозволялося продавати алкоголь 
лише в спеціальних винних ка-
зенних лавках. А це були виключ-
но доходи держави. Тобто, з одно-
го боку, держава заробляло гроші, 
з іншого – стимулювало таке до-
машнє споживання алкоголю», за-
значив Бурда.

Вже в 1902 році в Росії від-
кривають перший витверезник. 
Він називався «Притулок для 

сп'янілих», і туди зносили нетвере-
зих з вулиць.

Пити в публічних місцях забо-
роняли. Як завжди, будь-які забо-
рони не спрацювали, і люди поча-
ли пити на вулицях, в підворіттях. 
Одночасно російська інтелігенція 
напрацьовувала таку масову анти-
алкогольну кампанію, створюва-
лися спеціальні організації по бо-
ротьбі з алкоголізмом, відкрива-
лися чайні, читалися лекції тощо.

Всюди виникають стихійні то-
вариства тверезості. У 15 губер-
ніях спалахують антиалкогольні 

бунти. Їх жорстоко придушують. 
Алкоголь міцно входить в побут. 
Перший сухий закон в Росії оголо-
шують тільки в 1914-му, щоб про-
тверезити армію і мобілізувати 
суспільство. Спочатку на час мо-
білізації заборонявся продаж міц-
ного алкоголю, потім цю заборо-
ну ввели до кінця війни. Фактично, 
заборонявся продаж будь-якого 
алкоголю, крім вина.

Однак успіх нових заборон 
сумнівний. Це визнають навіть 
російські історики. Одним із при-
водів для революції в будь-якій 
країні є несправедливість і на-
хабство. Адже від сухого зако-
ну роботу і можливість втопити 
горе у вині втратили сотні тисяч 
робітників і підприємців. А мож-
новладці продовжували нахабно 
пиячити – вже восени 1914 р ал-
коголь офіційно дозволили про-
давати ресторанам першого роз-
ряду і аристократичним клубам.

«Коли повалили царський ре-
жим, спочатку скасували цю моно-
полію і алкоголь дозволили прода-
вати в колишніх розмірах. А коли 
прийшли більшовики, то вони по-
чали діяти навпаки. Вже в листо-
паді, тобто через місяць після при-
ходу до влади більшовиків, Петро-
градський революційний комітет 
заборонив будь-яке виробництво 
і споживання алкоголю», зазначив 
Бурда.

Повальне пияцтво революці-
онери називали спадщиною ца-
ризму, тому ідейно виступали про-

ти нього. Були й інші мотиви – осо-
бисті. Той же Ленін горілки не пив 
– любив тільки пиво, на яке «під-
сів» за роки еміграції у Швейцарії.

«На початку 20-х, коли вони 
вже повністю окупували терито-
рію, вони почали активно пропа-
гувати тверезість. Але тут поста-
ла інша проблема. Необхідно було 
відновлювати економіку, а для 
цього потрібні були гроші. Де взя-
ти? Один з традиційних методів – 
це ось ці «п'яні гроші». Вони ще при 
царській Росії приносили до чверті 
надходжень до бюджету. І тут біль-

шовики вирішили повернутися до 
старої схеми. Часто це діяло на та-
ких контрастах. У травні 1921 року 
на черговому з'їзді партії Воло-
димир Ленін голосно заявляє, що 
алкоголь веде не до комунізму, а 
до капіталізму, але через пару мі-
сяців радянський уряд дозволив 
продаж вин міцністю 14 градусів. 
І поступово починається віднов-
лення», пояснив Бурда.

Проти нового споювання під-
владних виступали Ленін і Троць-
кий, за – Сталін. Тому як тільки 
вождь революції помер, росіянам 
повернули ще й горілку.

«Наприкінці 1924 року дозво-
лили продавати горілку міцністю 
30 градусів. Це рішення так полю-
били в народі, що горілку почали 
називати «риковка», в честь голо-
ви Раднаркому Рикова, який цей 
декрет підписував», підкреслив 
Бурда.

«Новоблагословенна» – інше 
прізвисько першої радянської го-
рілки. Саме так називалася вули-
ця, на якій містився ще царський 
горілчаний завод № 1. Він був за-
критий в 1917-му, а відновив робо-
ту в 1923 році.

«Останній цвях в сухий закон, 
який дістався у спадок від ненави-
сного царського режиму, забили в 
1925 році, коли зняли будь-які об-
меження. Дозволили продавати 
горілку і 50, і 60 градусів», додав 
Бурда.

Колись Катерина II на докір, 
що царська скарбниця нажива-

ється на споюванні власних під-
даних, пояснила свій мотив про-
сто і відверто: «П'яним народом 
керувати легше». Сталін підхо-
пив цей цинічний принцип і довів 
його до абсолюту. 

«Алкоголь приносив до бю-
джету Радянського Союзу 12% 
всіх доходів. Гроші були великі, ке-
рівництво раділо, але проявляв-
ся такий дисонанс. З одного боку, 
можна було пити, росла мережа 
алкогольних магазинів, з іншого – 
все ж більшовики, комуністи, щас-
ливе майбутнє і тому подібне», під-
креслив Бурда.

Поліпшення продуктового за-
безпечення міст і можливість вто-
пити негаразди в чарці робили 
громадян СРСР слухняним. Але і 
негатив від повального пияцтва 
був очевидний.

«Алкоголізм бив по всіх вер-
ствах. Перш за все, багато пили 
робітники. Не тому, що вони були 
споконвічними п'яницями. Про-
сто коли багато працюєш, пови-
нен відпочити. Тоді, в 20-х роках, 
влада Києва, Харкова ще могла 
більш-менш організувати інфра-
структуру дозвілля. Але якщо взя-
ти невеликі містечка, особливо чи-
сто робітничі, наприклад на Дон-
басі, на дозвіллі нічим було зайня-
тися», пояснив Бурда.

Офіційна радянська статисти-
ка фіксувала: в Харкові робітники, 
які працювали 9 годин, витрачали 
на алкоголь близько третини сво-
їх доходів. Ті, які працювали 10-12 
годин, витрачали вже дві третини. 
Тобто, чим більше працювали, тим 
більше пили.

«Пили всі. Також партійне ке-
рівництво, особливо його ниж-
ня ланка. Так, проводилося дослі-
дження, опитування партійного 
керівництва в Чернігівській губер-
нії. Там виявилося, що 70% рядо-
вих комуністів регулярно спожи-
вають алкоголь», уточнив Бурда.

Пили і школярі і починали гір-
ше вчитися. Про це інформували 
плакати, які з 1930 року почали 
вивішувати в школах.

«Все це вимагало якихось за-
ходів, але при цьому бажано збе-
регти гроші. Тому знайшли такий 
компромісний варіант: з одно-
го боку, нічого не роблять з обся-
гами алкоголю, а з іншого – про-
водять боротьбу за тверезість. У 
1927 році мотивом цієї боротьби 
стало Товариство боротьби з ал-
коголізмом. Його створили з ве-
ликим шиком, почали створювати 
відділення в усьому Союзі та про-
водили активну діяльність», зазна-
чив Бурда.

Тобто на словах більшовики 
декларували боротьбу з пияцтвом, 
а насправді його посилювали. І ро-
били це все відвертіше.

«У вересні 1930 року Сталін 
написав Молотову лист, в якому 
пояснював, що Польща дружить з 
країнами Балтії. Вони там роблять 
агресивний блок, можлива війна 
і потрібні гроші. А де взяти гроші? 
І він йому пропонував відкинути 
«помилковий сором» і почати про-
давати горілку. Сказано – зробле-
но», розповів Бурда.

Але до горілки апелювали не 
тільки Сталін з Молотовим, а й ар-
мія, заради якої це все затіяли. Як 
результат, вже в 1931 році в СРСР 
відродили інститут витверезників. 
А в 1940-му їх передали у відання 
НКВС, щоб дати персоналу більше 
повноважень, і зробили платними.

5 канал, 13.01.2021

Комунізм – це алкоголізм
Скільки разів Кремль оголошував боротьбу з пияцтвом
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Календар 
всесвітньої історії

5 лютого 
1850 – американська компа-

нія «Фелікс» запатентувала ариф-
мометр, настільну механічну об-
числювальну машину для вико-
нання чотирьох арифметичних дій. 

6 лютого
1945 — створена Всесвітня 

федерація профспілок. 
1952 — у день смерті Геор-

га VI на престол зійшла Єлизаве-
та II, донині правляча королева 
і голова держави Сполученого 
Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії, глава 15 дер-
жав Співдружності.

7 лютого
1863 – у США Алансон Крей 

запатентував перший вогнегас-
ник.

Народилися: 1804 – Мико-
ла Маркевич, український іс-
торик, етнограф, письменник, 
фольклорист, композитор; 1812 
– Чарльз Діккенс, англійський 
письменник; 1847 – Олександр 
Русов, український етнограф, 
фольклорист.

8 лютого 
1904 – початок російсько-

японської війни. 
1933 – у США вперше під-

нявся в повітря «Боїнг-247», пер-
ший сучасний пасажирський лі-
так. На борту могли розмістити-
ся 10 пасажирів. 

Народилися: 1828 – Жуль 
Верн, французький письменник, 
класик пригодницької літерату-
ри і наукової фантастики; 1834 
– Дмитро Менделєєв, росій-
ський учений, відкрив періодич-
ний закон хімічних елементів.

9 лютого 
1667 – у селі Андрусові по-

близу Смоленська укладено 
перемир’я між Річчю Посполи-
тою і Московською державою, 
що завершило російсько-поль-
ську війну 1654 – 1667 рр. Від-
повідно до умов Андрусівського 
миру, Україну поділили навпіл, 
кордон пройшов по Дніпру. Ро-
сії було повернуто Смоленське 
і Чернігівське воєводства, ви-
знано возз’єднання з нею Ліво-
бережної України, передано на 
два роки Київ (в умові було кіль-
ка застережень, які давали змо-
гу залишити Київ за Росією на-
завжди). Запорізька Січ оголо-
шувалася під спільним керівни-
цтвом, Правобережна Україна і 
Білорусь – за Річчю Посполитою. 

1918 – у Бресті підписано 
мирний договір, за яким Німеч-
чина, Австро-Угорщина, Туреччи-
на і Болгарія визнали Українську 
Народну Республіку самостій-
ною державою. Це був перший 
мирний договір у Першій світо-
вій війні.

10 лютого
1837 – після поранення на 

дуелі помер Олександр Пушкін, 
видатний російський поет. 

1890 – народився Борис 
Пастернак, російський поет і 
прозаїк, лауреат Нобелівської 
премії з літератури 1958 р.

11 лютого
1809 – американський інже-

нер Роберт Фултон запатентував 
пароплав.

1989 – відбулась установча 
конференція Товариства укра-
їнської мови ім. Тараса Шевчен-
ка (тепер – Всеукраїнське то-
вариство «Просвіта» ім. Тараса 
Шевченка).

Народилися: 1847 – Томас 
Едісон, видатний американ-
ський винахідник, отримав 1093 
патенти; 1873 – Микола Міхнов-
ський, український правник, пу-
бліцист, ідеолог і лідер самостій-
ницької течії українського руху.

12 лютого
1809 – народився Авраам 

Лінкольн, 16-ий президент США, 
який звільнив американських 
рабів.

13 лютого 
1895 – французькі винахід-

ники Огюст і Луї Люм’єри запа-
тентували сінематограф, комбі-
націю кінокамери й кінопроек-
тора.

14 лютого 
1876 – американський вина-

хідник Александр Белл подав па-
тентну заяву на перший телефон.

1897 – помер Пантелеймон 
Куліш, український письменник, 
поет, фольклорист, етнограф, пе-
рекладач, критик, редактор, ви-
давець.

1918 – Радянська Росія пе-
рейшла на григоріанський ка-
лендар (1 лютого за юліанським 
календарем). 

1956 – у Москві відкрив-
ся XX з’їзд КПРС, відомий засу-
дженням культу особи Сталіна. 

15 лютого 
1564 – народився Галілео 

Галілей, визначний італійський 
учений, астроном, механік, філо-
соф, математик.

1947 – спеціальною поста-
новою уряду в СРСР заборонено 
шлюби між радянськими грома-
дянами й іноземцями.

1989 – завершено виведен-
ня радянських військ із території 
Афганістану (почато 15 травня 
1988 р.). Кінець афганської ві-
йни СРСР. 

2005 – у США створений 
сайт YouTube, який згодом став 
найпопулярнішим сервісом для 
вільного розміщення й перегля-
ду відео.

16 лютого 
1813 – народився Семен Гу-

лак-Артемовський, український 
композитор, співак, автор пер-
шої української опери «Запоро-
жець за Дунаєм».

1918 – Законодавча рада 
проголосила самостійну Кубан-
ську Народну Республіку зі сто-
лицею в Катеринодарі. 

Через кілька днів нарада 
членів ради ухвалила резолюцію 
про прилучення Кубані на феде-
ративних умовах до України, але 
ця ідея не реалізувалася. Зага-
лом КНР як українське козацьке 
державне утворення на Кубані 
проіснувала до березня 1920 р., 
мала власну Конституцію і сим-
воліку.

17 лютого 
1892 – народився Йосип 

(Йосиф) Сліпий, видатний укра-
їнський релігійний, громадський 
і науковий діяч, верховний архі-
єпископ Львівський, митрополит 
Галицький, предстоятель Україн-
ської греко-католицької церкви 
в 1944 – 1984 рр., кардинал.

18 лютого 
Народилися: 1856 – Софія 

Русова (уроджена Ліндфорс), 
українська громадська діяч-
ка і педагог; 1900 – Оксана Пе-
трусенко, українська оперна 
співачка.

«Жерти нема чого 
і свято в голову не лізе»

У радянській системі громадя-
нин повинен був все життя доводи-
ти свою вірність режиму. Для цього 
було продумано безліч майже релі-
гійних ритуалів, які супроводжували 
людину все життя. В рамках проекту 
«СРСР: як це було насправді» публіку-
ємо авторський цикл «Нерадісні ра-
дянські свята».

Вперше з портретами вождів і 
розповідями про найкращу на плане-
ті країну дитина стикалася ще в яслах і 
дитячому садку. Потім у школі вступала 
послідовно в жовтенята, піонери і ком-
сомол. Потім хлопців чекала радян-
ська армія. Для кар'єрного зростання 
був обов'язковим вступ у партію, для 
чого претендент повинен був пройти 
перевірку в якості кандидата в члени.

Урочисто обставлялися й інші ета-
пи дорослішання: отримання радян-
ського паспорта, перша участь у ви-
борах і інші. Багато з них не тільки су-
проводжувалися спеціальними ритуа-
лами, але і проголошенням урочистої 
клятви, обіцянки, присяги.

Своя присяга була у піонера, ком-
сомольця, військовослужбовця. При-
чому відмовитися від прийняття цієї 
клятви було неможливо. Таке примусо-
ве зобов'язання до вірності. Потім лю-
дину завжди можна було не тільки при-
соромити, мовляв, ти ж клятву давав, 
але і підвести до військового трибуна-
лу за невиконання військової присяги.

Під час прийняття присяги співро-
бітники політорганів (політруки, комі-
сари) і особливих відділів (особісти) 
уважно стежили за призовниками.

2 травня 1932-го під час читання 
тексту «червоної присяги» червоноар-
мієць 2 артполку Владимиров (безпар-
тійний, колгоспник, призову 1931 року) 
«не бажаючи давати урочистої обіцян-
ки, тексту присяги не повторював».

Червоноармієць 40 кавполку Пе-
тровський сказав: «Ми поїхали при-
ймати присягу в той час, як вдома го-
лодні сидять. А ми виїхали на площу 
та покричали ура. Яка від цього ко-
ристь?».

Червоноармієць з середняків того 
ж року призову продемонстрував від-
мінне знання наслідків порушення 
присяги: «Раніше була присяга, а за-
раз урочиста обіцянка, а між ними ні-
якої різниці немає. Тільки раніше було 
– та покарає мене господь бог, а зараз 
«рука революційного закону». А рука 
революційного закону відразу візьме, 
і пискнути не встигнеш ».

Стадія вступу в комсомол вимага-
ла поручительства старших товаришів, 
які, якщо щось не так, відповідали за 
свого протеже. Наприклад, кандидату 
в ВЛКСМ потрібна була рекомендація 
комуніста або двох комсомольців зі 
стажем не менше десяти місяців.

Крім обов'язкового для всіх дітей 
вступу в жовтенята, всі інші стадії по-
свячення припускали, що на цю стадію 
переходять тільки найдостойніші. На-
справді жовтенятами і піонерами ав-
томатично ставали майже 100% шко-
лярів. За негідні вчинки людину могли 
виключити з піонерів, комсомолу чи 
партії. Як правило, супроводжувало-
ся це загальним осудом на лінійках і 
парт зборах.

Найважливішим підставою пере-
ходу на наступну стадію перетворення 
на справжню радянську людину була 
вірність ідеалам марксизму-ленінізму-
сталінізму і комуністичної партії. Та-
кими ж обов'язковими були членства 
громадян у різних громадських і про-
фесійних організаціях: профспілки, 
Союз войовничих безбожників, ТСАВІ-

АХІМ (після ДТСААФ), МОПР, Червоний 
хрест і півмісяць, ТСВОД ...

Всі ці «радощі», як і членство в 
ВЛКСМ або КПРС, вимагали від чле-
нів сплати не великих, але щомісячних 
внесків. За несплату виключали.

Відмовитися від цих нібито добро-
вільних членств було практично не-
можливо. По суті, тільки на самому 
низу соціальних сходів (простий робіт-
ник або колгоспник) доросла людина 
могла дозволити собі розкіш не бути 
комсомольцем, кандидатом або чле-
ном партії. При цьому комсомольський 
або партійний осередок вважали не 
тільки своїм правом, але і обов'язком 
контролювати не тільки суспільне, а й 
особисте життя члена організації.

Все це були обов'язкові етапи 
трансформації індивідуальної особис-
тості людини в якусь ідеологічно пра-
вильну колективну тварину. Всі ці ста-
дії радянської ініціації громадянин 
частіше проходив один раз в житті.

Але були в СРСР особливі дні, коли 
вірність доводилася не лише масово і 
публічно, а й регулярно. Такими були 
вибори депутатів до рад усіх рівнів, а 
найчастішими – радянські свята. При-
чому, всі вони з добровільного волеви-
явлення перетворилися в обов'язкові 
положення. По суті, в справжню спе-
цоперацію спецслужб.

Побудова соціалізму і комунізму, 
виведення людини нового типу перед-
бачало, що і святкувати вона буде зо-
всім інші дати. Не ті, що людина «старо-
го зразка». Звичайно, однозначно від-
падали свята релігійні – з ними йшла 
активна боротьба. Однак повністю 
їх зжити не вдавалося, і на допомогу 
прийшла стара перевірена методика. 
Якщо не заборона – заміна та напо-
внення новим змістом.

Колись так на місце язичниць-
ких свят прийшли християнські. Потім 
християнські свята потрібно було за-
мінити радянськими або хоча б нере-
лігійними. Так сталося зі зміщенням 
Різдва на Новий рік, навіть із збере-
женням деяких символів. Віфлеємська 
зірка цілком органічно була замінена 
зіркою радянської, а саме свято так і 
залишилося нічним.

Відома всім нам система держав-
них свят кінця 80-х, що майже повніс-
тю перейшла в сучасну Білорусь, сфор-
мувалася далеко не відразу. У перші 
роки і десятиліття радянської влади 
широко відзначалися і деякі нині за-
буті свята, багато з яких навіть були 
неробочими – «червоними днями» ка-
лендаря. Наприклад, річниця «Крива-
вої неділі» (22 січня), день повалення 
самодержавства (12 березня), день 
Паризької комуни (18 березня), день 
піонерії (19 травня), день народження 
комсомолу (29 жовтня), день конститу-
ції («сталінської», з 1936 по 1976 рік – 

5 грудня).
Серед свят були і повністю міфо-

логічні, за якими не стояло ніяких ре-
альних значних подій. На кшталт «Дня 
радянської армії» 23 лютого. Фактич-
но в цей день більшовики втекли від 
німців, прийняли важкі умови капіту-
ляції в Першій світовій війні, результа-
том чого став так званий «Брестський 
мир». Таким чином, сама подія і її свят-
кування були перекручені з точністю 
до навпаки.

Були придумані і десятки профе-
сійних свят, на зразок дня вчителя, бу-
дівельника, міліції, повітряно-десант-
них військ й інших.

Основними радянськими святами, 
в які проходили мітинги, демонстрації 
і паради, які відзначаються в Білорусі 
і не змінили свій сенс і нині, є 1 трав-
ня і 7 листопада. Після до них додав-
ся день перемоги 9 травня, а в БРСР 
– день звільнення 3 липня.

Цікаво, що люди, що повірили в бу-
дівництво найбільш справедливої пер-
шої в світі держави робітників, спо-
чатку свята відзначали добровільно і 
щиро, але вже в кінці 20-х і, тим більше, 
в 30-х, вони стали для них майже тяга-
рем. А іноді і зайвим приводом прояви-
ти незгоду з радянською владою.

Саме тому, а не тільки через вели-
чезну кількість п'яних, радянські свята 
завжди були днем підвищеної боєго-
товності міліції і спецслужб.

На головні свята покладалося від-
повідальне завдання: продемонстру-
вати всьому світу, що радянська влада 
- це влада народна, і вона користуєть-
ся абсолютною всенародною підтрим-
кою. Тому одним з головних завдань 
було забезпечення високої явки на 
урочисті збори, мітинги, демонстрації, 
паради.

Були й такі екзотичні і нині забуті 
заходи, як факельна хода, яка прово-
дилася на початку 30-х років 1 травня. 
Зараз вона асоціюється тільки з на-
цистами, а колись радянські ідеологи 
працювали над забезпеченням на фа-
кельні ходи 100 % явки.

Було це не так легко. Не тільки 
тому, що вже через п'ятнадцять років 
радянської влади люди сильно розча-
рувалися в самій ідеї соціалізму, а й 
тому, що в 30-х роках вони були реаль-
но голодними.

Однією з найбільш частих причин 
відмов від участі в демонстрації було: 
у нас немає хліба, у нас немає сил мар-
ширувати. Плюс у багатьох просто не 
було взуття.

Зараз в це складно повірити, але 
про це свідчать тисячі донесень, що збе-
реглися в звітах інформаторів, що над-
ходили з усіх кінців СРСР через чекістів 
партійному і державному керівництву.

Так, 2 листопада 1931 року робіт-
ник артілі «Червоний Металіст» Мар-
шак в розмові з колегами сказав: 
«Свято приходить, а їсти нічого. Раніше 
було м'ясо і риба, а зараз цього немає, 
а для того, щоб купити на базарі, то 
потрібно отримувати не 130 рублів, а 
більше. Раніше за 10 рублів на базарі 
можна було отримати стільки продук-
тів, що вистачило б на велику сім'ю ».

Робітник фабрики «Восход» Шин-
дель говорив: «Що нам з цих свят, якщо 
їсти нічого і нічого не дають, а люди хо-
дять в постолах, а ще ганяють на де-
монстрації. Дітям і тим нічого до свята 
не дають».

Навіть на такій відповідальній ро-
боті, як споруда нового Будинку уря-
ду в Мінську, слюсар Зайцев заявив: 
«Краще б ці гроші, що витрачають на 
прикраси, вживали б на харчі, а то 
люди голодують, і на свято нічого не 
дають».

Дмитро ДРОЗД
Опубліковано у білоруському 

виданні «Салiдарнасць»
Сайт «Аргумент», 27. 02. 2020.

Закінчення в наступному номері.
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21 червня 1920 р. в місті 
Стрию на Львівщині в родині Кате-
рини-Розалії з роду Коцур і Фаусти-
на Ільківа народився первісток – 
донька. Назвали Ольгою. Вона ще 
дитиною вражала допитливістю і 
наполегливістю. Скінчила почат-
кову школу. Пішла до Стрийської 
гімназії, але виїхала від бабусі й 
дідуся до мами, яка тоді мешкала 
у Варшаві. Брала приватні уроки, 
зокрема у сподвижників Симона 
Петлюри – математику викладав 
міністр ЗУНР Іван Макух. Згодом у 
Перемишлі Ольга навчалась у при-
ватній гімназії Українського інсти-
туту для дівчат. Тут змужніла завзя-
тою пластункою. Почалася Друга 
світова, тому матуру складала вже 
у Кракові. Повернувшись до Вар-
шави, Ольга працювала в Україн-
ському допомоговому центрі для 
українців-емігрантів. 

1941 р. вона вступила до Орга-
нізації українських націоналістів. 
Минув недовгий вишкіл, і Ольгу пе-
реправили до Львова. Понісши на 
Східну Україну вістку про проголо-
шення Українськими національ-
ними зборами Акту відновлення 
Української держави в окуповано-
му фашистами Львові, понад шість 
тисяч бандерівців скрізь створю-

вали українську адміністрацію й 
осередки ОУН. Ольгу було скеро-
вано на Житомирщину. Та 5 липня 
1941 р. гітлерівці заарештували 
Степана Бандеру, Ярослава Стець-
ка і близько трьохсот оунівців, із 
яких п’ятнадцять убили. Похід ска-
сували. 

Ольга Ільків стала працюва-
ти друкаркою у Головній дирекції 
Львівської залізниці, де на власні 

документи діставала квитки на по-
тяги для побратимів. З 1942 р. Оль-
га очолювала жіночу мережу ОУН у 
Львові. Сюди повернулася й мама 
Катерина-Розалія. 

Один із Ольжиних найщасли-
віших днів – весілля: 27 квітня 
1943 р. вона одружилася з керів-
ником Стрийського надрайонно-
го проводу ОУН Володимиром Ли-
ком («Данилом»). До 1944-го сту-
діювала у Львівському медичному 
інституті. З 1945 р.– нелегка доля 
підпільниці. 

11 липня 1946 р. у селі Коню-
хові Стрийського району Ольга на-
родила доньку Звениславу. У жов-
тні з новонародженою Дзвінкою 
на підроблені документи Ольга 
винайняла хату, і разом із мамою, 
зв'язковою Романа Шухевича Ка-
териною Зарицькою («Монетою») 
та його особистим охоронцем Лю-
бомиром Полюгою («Богданом») 
облаштували конспіративну квар-
тиру для головнокомандувача УПА 
в селі Княгиничах на Івано-Фран-
ківщині. Щомиті над українськи-
ми патріотами висів меч 
смертельної радянської 
загрози. Уночі до схов-
ку Романа Шухевича при-
ходили його охоронці та 
зв'язкові. У сусідніх се-
лах Ольга, виконуючи за-
вдання командира, пере-
давала записки, отриму-
вала гроші, організову-
вала інші конспіративні 
квартири. 

Наприкінці 1947-го 
радянська влада схопи-
ла одну із зв'язкових ге-
нерала Романа Шухеви-
ча. І хату у Княгиничах всі 
мусили негайно покину-
ти. Ольга Ільків разом із 
Катериною Зарицькою 
сприяли організації під-
пільної квартири для «Та-
раса Чупринки» й у селі 
Грімному на Львівщині. 
Там 8 грудня 1947 року 
Ольга Ільків удруге відчу-
ла радість материнства – 
народила сина Володимира. Жор-
стоким ударом обпекло життя в 
березні 1948-го – поліг за Укра-
їну її коханий чоловік Володимир 
Лико. Люблячому батькові так і не 
довелося побачити сина. 

На початку 1950 р. Роман Шу-
хевич через свою зв’язкову Гали-
ну Дидик рекомендував Ользі про-

довжити підпільну справу на Дон-
басі – переїхати туди з родиною 
та створити осередок ОУН. 14 бе-
резня 1950-го, за день до відбуття 
на Схід України, Ольга приїхала на 
конспіративну квартиру до Львова 
попрощатися з подружками і вже 
не повернулася. У помешканні її 
чекали співробітники Львівського 
УМБД СРСР. Під час арешту Ольга 
проковтнула записку з іншою оу-
нівською адресою. 

Зв’язкову Романа Шухевича 
кинули в найстрашніші каземати 
тюрми на Лонцького. Ольгу підда-
ли найжорстокішим катуванням. 
Ув’язнили її маму Катерину-Роза-
лію та молодшу сестру Ірину. Змі-
нивши дітям імена на Віра й Андрій 
Бойко, доньку Звениславу й сина 
Володимира забрали до інтерна-
тів, щоб Ольга ніколи не змогла їх 
знайти.

Жахливі два роки слідства… 
1952-го Особлива нарада МДБ 
у Києві засудила Ольгу Ільків до 
двадцяти п’яти років позбавлення 
волі. Незламна підпільниця муж-

ньо каралася у Владімірскому цен-
тралі за сто кілометрів від Москви 
та в Олександровскому – в Іркут-
ській області. 

Першою вийшла з мордовської 
тюрми сестра Ірина. Потім відпус-
тили на волю маму Катерину-Роза-
лію, яка пішла за вічну межу, поки 
старша донька відбувала термін. 6 

лютого 1964 р. Ольгу Ільків звіль-
нили з радянських катівень. Вона 
побачила своїх дітей лише через 
чотирнадцять найважчих найдо-
вших років. 

Ольга Ільків повернулася до 
рідного Львова, але – ні пропис-

ки, ні грошей, ні роботи не було. 
Спочатку вдалося влаштувати-
ся санітаркою у Львівській об-
ласній лікарні. Потім, щоб отри-
мати якесь житло, важко пра-
цювала двірничкою у Львові. 

Ольга Ільків скінчила ве-
чірню школу у Львові. У 1972–
1976 рр. працювала у Львів-
ському історичному музеї, у 
1977–1979 рр. – у Львівсько-
му музеї народної архітекту-
ри та побуту. Була учасницею 
установчих зборів Конгре-
су українських націоналістів у 
Києві 1992 р. та ОУН в Украї-
ні 1993-го. У 1995–2000 рр. 
легендарна підпільниця – за-
ступник голови Всеукраїнської 
ліги українських жінок. Від 
2003-го – активістка Львів-
ського обласного громадсько-
го об'єднання «Комітет Сво-
боди», від 2015 р. – членкиня 
Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» та Львівського кра-
йового братства ветеранів на-

ціонально-визвольної боротьби. 
Указом Президента України від 

17 січня 2008 р. Ольга Ільків наго-
роджена орденом княгині Ольги. 
2020 р. Світова федерація україн-
ських жіночих організацій здійсни-
ла Проєкт «Друга світова: україн-
ські жінки на полі бою, в підпіллі, в 

окупації та в діаспорі» – історії ге-
роїнь. Серед них – Ольга Ільків, чиє 
100-ліття народин стало минуло-
річ однією з найважливіших подій 
українського суспільного життя. 

Ольга Ільків видала книгу спо-
гадів і віршів – «У тенетах двох за-
криток». Проникливі й горді ряд-
ки Ольги Ільків присвячені світлій 
пам’яті коханого – борця за Укра-
їну Володимира Лика, головного 
командира УПА Романа Шухевича, 
бойових побратимів. Улюбленою 
для вояків УПА стала жалобна й 
піднесена пісня «Повстанське тан-
го» Ольги Ільків («О. Звіробій»), му-
зику до якого написала її посестра 
зв’язкова Романа Шухевича Мар-
та Пашківська («Мартуня»). 

«Одна шалена нас полонила 
доля, 

Що дарувала любов, як ніжний 
квіт. 

Чи переможем, чи згинем 
за волю, 

Жить буде вічно порив, 
заклятий в міт!» 

Цей заклик «Повстанського 
танго» нездоланної Ольги Ільків 
як Господнє Благословення веде 
сьогодні захисників рідної землі 
від російських зайд, кращих синів 
Батьківщини на святу боротьбу за 
вільну і Соборну Україну! 

Валентина ШЕМЧУК,
заслужений працівник культури 

України, член редколегії журналу 
«Українка в світі» СФУЖО 

та Полтавського обласного 
відділення Товариства політичних 

в’язнів і репресованих.

«Взагалі, я певне менше розсуд-
лива від тебе: я не завжди тямлю, 
«за що і через що я кого люблю»… Не 
знаю і, скажу правду, знати не дома-
гаюсь. Люблю і вже. Любов абсолют-
ної справедливості не знає, але в тім 
її вища справедливість.»

З листа Лесі Українки до сестри 
Ольги, Сан-Ремо, кін. 1901 – поч. 
1902 рр.

Климент Квітка прийшов у цей 
світ 4 лютого 1880 р. у селі Хмелів 
(тепер у складі Роменського райо-
ну Сумської обл.) у родині нащадків 
українських козаків. 

Освіта майбутнього кохано-
го чоловіка Лесі Українки по-
справжньому різнобічна. У Київ-
ському музичному училищі його ви-
кладачем є Григорій Ходоровський 
(1853 – 1927), український піаніст 
і композитор, випускник консерва-
торій Лейпціга та Петербурга. 

У 1902 р. Квітка закінчує також 
правничий факультет Київського уні-
верситету, а на історико-філологіч-
ному слухає окремі лекційні курси.

Правничу кар’єру Квітка роз-
починає у Тифліському окружному 
суді (тепер Тбілісі): помічник секре-
таря 2-го цивільного відділення, з 
березня 1904 р. – секретар. 

Наприкінці 1905 р. нове при-
значення: помічник секретаря 8-го 
відділення Київського окружно-
го суду. Попереду Черкаси, знову 

Київ, Радомишль… У 1907 р. Квітка 
виходить у відставку і їде до Криму 
(пізніше – на Кавказ) зі своєю дру-
жиною, Лесею Українкою. 

У 1908 р. Квітка поновлює свій 
статус держслужбовця. Ось геогра-
фія його призначень: Ялта – Телаві 
– Кутаїсі – Хоні (Цулукідзе) – Кутаї-
сі – Макіївка (1913 р., після смерті 
Лесі Українки) – Тифліс (1915 р.) – 
Чигирин (1916 р.).

Українську революцію Квіт-
ка зустрічає на боці Центральної 
Ради, у вересні 1917 р. отримує по-
саду співробітника кодифікацій-
ного відділу секретаріату судових 
справ УНР. Подальші призначення 
такі: листопад 1917 р. – товариш 
генерального секретаря судових 
справ, березень 1918 р. – товариш 
міністра судових справ.

Квітка входить до ініціативної 
групи зі створення Українського 
правничого товариства. У травні 
– жовтні 1918 р. (доба Гетьманату) 
очолює лексикографічну секцію ко-

місії з питань правничої терміноло-
гії міністерства судових справ уря-
ду П. Скоропадського. 

На початку 1920-х рр. Квітка 
повертається до музикознавства: 
з 1921 р. він керівник Кабінету му-
зичної етнографії ВУАН у Києві, з 
1933 р. – професор Московської 
консерваторії, з 1937 р. – керівник 
Кабінету вивчення музичної твор-
чості народів СРСР (тепер Науко-
вий центр народної музики ім. Кли-
мента Квітки). 

У 1934 р. Квітка опиняється під 
колесами репресивної машини: по-
трапляє на заслання до Карлагу 
(Карагандинське управління табо-
рів), проте наступного року вихо-
дить на волю. Стає у пригоді чудо-
ве знання англійської мови: Квіт-
ка сумлінно готує доньку начальни-
ка табору до вступу у престижний 
ВНЗ Москви й отримує дострокове 
звільнення. Власне, до початку Ве-
ликого терору (1937-1938 рр.) по-
дібне ще було цілком можливим і 

прийнятним.
Помер Квітка у Москві 19 ве-

ресня 1953 року.
За свого життя Квітка збирає 

понад 6 тис. народних пісень, біль-
шість – українською мовою. Запи-
сує українські народні пісні з уст 
своєї дружини: збірку «Народні ме-
лодії з голосу Лесі Українки», ч. 1-2 
з коментарями і нотами Климен-
та Квітки видано у Києві 1917 р. та 
відтворено у Луцьку 2006 р.

Квітка є автором таких фун-
даментальних праць: «Українські 
народні мелодії» (Київ: «Слово», 
1922), «Ритмічні паралелі в піснях 
слов’янських народів» (1923), «Про-
фесіональні народні співці і музи-
канти на Україні» (1924), «Первіс-
ні тоноряди» (1926), «Пісні укра-
їнських зимових обрядових свят» 
(поч. 1940-х рр.).

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф Чернігівської 

обласної бібліотеки для юнацтва

Климент Квітка: людина, педагог, вчений

Ольга Ільків: нескорима «Роксоляна»

Ольга з чоловіком Володимиром

Ольга Ільків (праворуч) з онукою Соломією та 
Катериною Зарицькою. Львів, 4 вересня 1980 року.
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Сергій ПАВЛЕНКО: 
«Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, журналіст, історик, 
редактор історико-краєзнавчого журналу «Сіверянський літопис». Він  готує 
до видання свою нову книгу «Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сі-
верщини». Статті з неї він люб'язно надав для публікації нашій газеті. Вказу-
ються дати, коли написано ці тексти.

До Займища Талалаїв-
ського району добирався 
через Бахмач, Дмитрівку, а 
не з боку Ічнянського райо-
ну. Раз мав необережність 
скоротити шлях, їдучи з Ічні 
до Українського (Займи-
ще підпорядковане Україн-
ській сільраді. – Авт.). Не-
величкий трикілометровий 
відрізок дороги, виявилося, 
розрахований хіба що для 
бронетехніки. Суцільні ба-
юри, калюжі. Легковик був 
чорний від багнюки. Я ди-
вуюся, як я не зупинився у 
цьому місиві ям та залишків 
твердого покриття. Найко-
ротший шлях для обласно-
го центру перетворився на 
суцільну смугу перешкод. 
Місцеві люди, як пізніше ді-
знався, ним практично не 
користуються: коли сухо, 
об’їжджають польовими до-
рогами. Для техніки так без-
печніше. 

Отож, зробивши добря-
чий гак, цього разу поїхав 
іншим шляхом. Відразу за-
значу, що і з іншого боку до-
рога до Українського усіяна 
численними вибоїнами. На 
такій краще їхати зі швид-
кістю 25–40 кілометрів, 
аби вчасно зреагувати на 
той чи інший сюрприз шля-
ху. Село фактично опинило-
ся у «капкані бездоріжжя»...

Перед Українським – 
поворот на Займище. Доро-
га погана, та їхати сяк-так 
можна. Та кілометрів за два 
по ній я зупинився на роз-
доріжжі — ліворуч ішла чу-
дова асфальтівка до гори-
зонту, а прямо – залишки 
старої дороги з твердим по-
криттям. Куди їхати?

На щастя назустріч пря-
мував трактор.

— Дорога на Займи-
ще туди? – показав я на 
нову дорогу трактористу. Як 
з’ясувалося, не вгадав.

— Ні, їдьте прямо, – ска-
зав механізатор.

— А ця дорога куди 
веде?

— До хутора Нова, - від-
повів тракторист і додав, 
посміхаючись: — Там один 
чоловік живе.

Заінтригований почу-
тим, після відвідин Займи-
ща я повернув до хутора, 
аби дізнатися, як таке мо-
гло статися диво. Що за дур-
ниця: до центрального села 
і Займища, де проживає 
майже 100 осіб, – моторош-
не бездоріжжя, а сюди... 

Нова асфальтівка вражала 
бордюрами, залізними без-
печними поручнями у міс-
цях долинок, ставка. Усе 
зроблено капітально!

...Колишнє село Нова — 
суцільні чагарники на місці 
покинутих дворищ, розва-
лені паркани, провалені від 
вітрів та негоди дахи. Про-
їжджаю дамбою через ста-
вок, піднімаюся, оминаючи 
навислі над асфальтівкою 
гілки, до центру. Тут з ас-
фальту зроблено коло для 
розвороту автобусів, навіть 
зупинку!!! Правда, останню 
вже майже розібрали. 

По лінії електропередач 
знаходжу садибу Олексія 
Михайловича Кондратен-
ка (на фото). До нього веде 
вузька вуличка, яка ще не 
заросла. Було враження, 
що чоловік очікує мого при-
їзду. Виявляється, його рідні 
найняли чоловіка, який мав 
відвезти його із населеного 
пункту. Ось-ось він мав при-
їхати.

– Я переїжджаю у Лу-
ганську область до дітей, – 
сказав ветеран. – Першо-
го серпня померла моя дру-
жина. Ось такі діла... Була 
тут ще Ніна Федорівна Ка-
щенко, але і вона вже тут 
не збирається жити. Так що 
на нашому хуторі тепер ні 
душі. А було ж 45 хат, людей 
стільки...

Запитую про наболіле:
– Олексію Михайловичу, 

маєте якогось впливового 
родича, що вам таку дорогу 
зробили?

– Та ви що, — киває за-
перечно головою.

– Так, може, Ніна Федо-
рівна?

— Та і вона нікого не 
має.

— Так за які це заслуги 
вашому хутору так пощас-

тило?
— Їй-правду, не знає-

мо...
Дещо прояснила про 

«дорогу в нікуди» сільський 
голова Українського Лари-
са Лисенко.

– Ми дуже обурені цією 
дорогою, — зазначила вона 
у розмові з нами. – Її по-
будували протяжністю 2,5 
кілометра у вересні 2005 
року усупереч нашим про-
ханням, пропозиціям. До 
села Нова була поганенька 
дорога з твердим покрит-
тям, якою можна було до-
братися до села. Тоді у на-
селеному пункті ще жило 
кілька жителів. Але села 
Українське, Займище бага-
тонаселеніші. Від цього без-
доріжжя страждають сотні 
родин. Ну, ось студентам до-
братися у Київ, Ніжин, При-
луки – це ж одна мука. Коли 
ми дізналися, що за яки-
мось нереалізованим про-
ектом 1985 року виріше-
но збудувати цю дорогу, то 
забили на сполох. Та нам у 
Чернігові в адміністрації ав-
томобільних доріг сказали: 
або ця дорога, або гроші пе-
рекинемо в інший район до 
такого ж невеличкого села. 
План вище над усе! Шля-
ховики, які робили дорогу 
до села Нова, нам зізнали-
ся, що паралельно в іншому 
районі теж роблять «доро-
гу в нікуди» – до хутора, де 
живе одна людина. Ми що-
року бомбардуємо усі вищі 
інстанції від Чернігова до 
Києва: згляньтеся, зробіть 
же що-небудь з дорогою до 
нашого центрального села! 
Неможливо ж сюди доби-
ратися як слід, по-людськи. 
А тут ось так щедро викину-
то гроші на вітер! Усупер-
еч інтересу територіальної 
громади!

Справді, доводиться 
лише знизати плечима від 
цього несусвітнього мараз-
му. Село Нова залишилося 
без жителів. А мільйони бю-
джетних коштів, які хтось із 
посадовців угорі заплану-
вав «на добру справу», не 
порадившись з представ-
никами регіону, тепер при-
крашають безлюдну тери-
торію. Дорогу до села і до 
ставка зробили на совість. 
Так, ніби сюди приїжджа-
тиме на відпочинок висо-
копоставлений урядовець. 
Можливо, хтось це і плану-
вав. Краєвид біля села про-
сто чудовий. Радує око й ве-
личезний ставок. Та, схо-
же, асфальтівка приречена 
на безлюдність. Невигід-
но сюди добиратися через 
вкрай небезпечні для лег-
кової техніки підїздні доро-
ги до села Українське.

31. 08. 2012 р.
Талалаївський район

Фото автора.

Дорога в нікуди

У Національному архітектурно-історич-
ному заповіднику «Чернігів стародавній» (у 
Колегіумі, на Валу) 12 січня відкрилася ви-
ставка графічних творів заслуженого худож-
ника України Василя Лопати «Творець укра-
їнської гривні».

На виставці з фондової збірки заповід-
ника більше трьох десятків гравюр художни-
ка, що ілюструють літературні твори. Частину 
експозиції складають копії зображень, ство-
рених художником для оформлення україн-
ської гривні: портрети історичних діячів, ар-
хітектурні пам’ятки країни, орнаменти.

Василь Лопата народився 28 квітня 
1941 року в селі Нова Басань Бобровицько-
го району. І відколи себе пам’ятав, весь час 
малював. «А коли прочитав першу книжку, 
то збагнув: це – джерело, звідки можна чер-
пати натхнення. І – ви не повірите – відчув 
себе графіком-книжковим ілюстратором», 
зізнається Василь Лопата. 

Після закінчення середньої школи та зо-
отехнічного технікуму, успішно склав екза-
мени до Київського училища декоративного і 
прикладного мистецтва, і надалі наважився 
вступати до Київського державного худож-
нього інституту (зараз НАОМА), куди і був за-
рахований у 1964 році. 

Дитяча мрія почала наближатися, коли 
студента В. Лопату було прийнято у книжко-
ву майстерню професора В. Касіяна. Шість 
років занять завершилися високо оціненою 
дипломною роботою – блискучим циклом з 
десяти дереворитів на тему українських на-
родних дум, зарахуванням до Творчих май-
стерень Академії художеств СРСР під керів-
ництвом Народного художника М. Дерегуса 
і першою груповою виставкою (Ю. Бонда-
ренко, В. Лопата, О. Ніколаєць) у Товаристві 
дружби і культурних зв’язків із зарубіжними 
країнами (1970).

Творчість Василя Лопати – це художнє 
осмислення, насамперед, української істо-
рії. Непересічний талант художника виявив-
ся при ілюструванні української поезії, про-
зи, драматургії, фольклору. Це графічні ци-
кли: «Маруся Чурай» Л. Костенко, «Сон князя 
Свято-слава», «Добрий заробок», І. Франка, 
«Людолови» З. Тулуб, «Прапороносці», «Тав-
рія» О. Гончара, «Полтава» О. Пушкіна, «Топо-
ля», «Мені тринадцятий минало», «Кобзар» Т. 
Шевченка, «Українські балади», «Українські 
народні казки», «Українські народні думи», та 
інші. У цих творах Василь Лопата – не лише 
виконавець ілюстрацій, він – творець. Гра-
фічний світ, рухомий його фантазією, орга-
нічно співіснує з літературним.

Більше року (1973) було віддано єди-
ній в українській графіці серії кольорових (у 
8–9 дощок!) ліногравюр «Українські народні 
думи». Віхою у творчому доробку художника 
стала серія «Слово о полку Ігоревім», відзна-
чена Дипломом Академії художеств СРСР і 
придбана кількома музеями України та Росії.

Улюблена техніка художника – ксило-
графія (гравюра на дереві), працює також і 
у техніці ліногравюри (випукла гравюра на 
лінолеумі, за технікою дуже схожа на кси-
лографію). Ліногравюрам В. Лопати прита-
манні енергічні контрасти чорного та білого, 
а об’ємні фігури на чорному тлі посилюють 
драматичні події, що відбувались. З 1985 
року перетворює техніку в кольорову ліно-
гравюру.

Василю Лопаті випала велика честь пра-
цювати над художнім образом української 
гривні (1991). Він був співавтором ескізів 
гривні і з фотографій історичних людей вико-
нав портрети, які потім були використані на 
купюрах першого зразка. Також художник 
готував пейзажі, орнаменти, які можна по-
бачити на реверсі банкноти.

У доробку українського художника, пись-
менника, громадського діяча Василя Лопати 
більше ніж 700 графічних і малярських робіт, 
25 персональних виставок, більше 65 про-
ілюстрованих видань. оформлення вітчиз-
няної гривні, дипломатичного й українсько-
го паспортів. Він член Національної Спілки 
художників (1971) та Національної Спілки 
письменників (2006), заслужений художник 
України (1979), лауреат Національної премії 
України імені Т.Г. Шевченка (1993), лауреат 
літературної премії ім. Олеся Гончара (2007), 
лауреат Міжнародної премії з екслібрису 
(Англія), Премії Кабінету Міністрів України 
імені Лесі Українки за літературно-мистець-
кі твори для дітей та юнацтва (2008) та має 
багато інших мистецьких відзнак. Його ро-
боти зберігаються у Третьяковській галереї 
в Москві, музеї-квартирі О. Пушкіна в Санкт-
Петербурзі, в Українському музеї міста Нью-
Йорк, у Музеї при Католицькому університеті 
в Римі, у Бібліотеці Конгресу США у Вашинг-
тоні, а також у приватних збірках в Італії, Ве-
ликобританії, Канаді, Росії, Швейцарії, США, 
у багатьох музейних збірках України.

У 1994 році внаслідок хвороби, що заго-
стрилася, Василь Лопата поїхав до США, хоча 
він був і лишається громадянином України.

Василеві Лопаті й раніше доводилось пи-
сати – це стаття в книзі «Господь – сила на-
роду Свого» (Львів, 1996), книга про роботу 
над створенням української гривні «Надії та 
сподівання або метаморфози гривні» (Київ, 
«Дніпро», 2000), статті про колег, друзів: М. 
Дерегуса, Г. Якутовича, М. Стороженка, M. 
Кочубея та ін. Але на чужині стало потребою 
повернутись хоча б уявно в рідне середови-
ще, осмислити своє життя, свої витоки. Так 
виникла автобіографічна трилогія «Десь на 
дні мого серця» (Київ, «Дніпро», 2001), «До-
рогу Свою покажи мені, Господи» (Київ, 
«Анна-Т», 2005) і «Кажу, як на сповіді» (Київ, 
«Мистецтво», 2011). Усі книги проілюстрова-
ні вишуканими рисунками автора. У 2007-му 
він здобув літературну премію імені Олеся 
Гончара за книгу «Дорогу Свою покажи мені, 
Господи».

Виставка Василя Лопати 
«Творець української гривні»
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Батурин — гетьманська столиця

У фондовій ко-
лекції заповідни-
ка зберігається 
більше сорока різ-
них за сюжетами 
живописних ікон, 
тринадцять з яких 
– Богородичні. Се-
ред ікон Богоро-
дичного циклу осо-
бливої уваги за-
слуговують ікони 
Покрови Богоро-
диці. У наших пред-
ків козаків був 
особливий культ 
цієї ікони: головна 
січова церква за-
вжди була на честь 
Покрови, ікона По-
крови Богородиці 
висіла у кожному 
козацькому курені, вона також він-
чала хоругви, під якими козаки ви-
ступали у походи, а ще на свято По-
крови – 14 жовтня – січовики оби-
рали собі січового отамана. 

Народна ікона Покрови Богоро-
диці (КВ-16-8628/Р-8-3787) з фон-
дової колекції НІКЗ «Гетьманська 
столиця», подарована закладу у 
2016 році, походить з батуринсько-
го регіону. Написана на чотирьох 
дошках хвойної породи деревини, 
які скріплені між собою за допо-
могою врізного шпону, яскравими 
олійними фарбами на тонкому шарі 
олійного ґрунту. Кольорова гама 
ікони – яскравих, насичених відтін-
ків. Домінують яскраво-синій, яким 
заповнена вся площина ікони, а та-
кож червоний, жовтий, зелений та 
білий кольори. У центрі композиції, 
на хмаринці, зображена Богороди-
ця, що тримає обома руками омо-
фор. Нижче Богородиці, ліворуч, 
стоїть Святий Миколай, який три-
має книгу; праворуч – Свята Вар-
вара з хрестом у руці, найпопуляр-
ніші серед українців святі. 

Навколо постаті Богородиці 
орнамент з квітами та листям, ви-
конаний широкими мазками. Це 
традиційні стилізовані квіти, які ми 
бачимо на скринях, вишитих руш-
никах, сорочках, настінному роз-
писі батуринського регіону першої 
половини ХХ ст. 

Лики Богородиці та Святих спо-
внені доброти, спокою, людянос-
ті, що уособлюють риси характеру 
українського народу, привносячи 
простонародні риси в образи, чим 
суттєво відрізняються від ликів на 
канонічних іконах. 

Унікальність та історична цін-
ність цієї ікони полягає в тому, що 
завдяки напису зі зворотного боку 
ми з впевненістю можемо ствер-
джувати її датування, авторство та 
регіон. Читаємо напис на звороті 
ікони: «Написана сия икона Божая 
Мать Покров на средства Ярмоль-
ченко Эфросиньи Лаврентьевны. 
Воспоминаем день праздника 1 
октября 1947 года. Рис. Ив.Ив. 
Прокопенко с. Митченки 1947 г.». 
З цього маємо, що попри потуж-
ну державну пропагандистську ра-
дянську машину, яка десятиліттями 
утискала релігійні погляди україн-
ців, простий народ не відмовив-
ся від своїх вірувань, продовжую-
чи традиції своїх предків, зберіга-
ючи при цьому генетичну пам'ять 
для прийдешіх поколінь, для нас з 
вами.

Оксана НОВІК

Автори – науковці Національного 
історико-культурного заповідни-

ка «Гетьманська столиця» 

Вогнепальна зброя – важливий 
атрибут озброєння козака. Ця зброя 
була також невід’ємною частиною 
військового побуту козацької стар-
шини. Безперечно, озброєння, яким 
користувалися гетьмани, відрізня-
лося від козацького. У статті ми роз-
глянемо зразки вогнепальної зброї 
гетьмана Івана Самойловича (1672–
1687). 

Завершенням його 15-річного 
гетьманування став Перший Крим-
ський похід. Коли Самойлович ви-
їхав на замковий міст, під ним спіт-
кнувся кінь. Це було недобрим зна-
ком на розпочату ним дорогу, до Ба-
турина гетьман вже не повернувся. 
В результаті перевороту його схопи-
ли і разом з синами- полковниками 
заслали до Москви. Статки родини 
Самойловичів були зібрані в Батури-
ні й описані. Так з’явився унікальний 
документ – «Опис рухомого майна 
гетьмана Самойловича» 1690 р., що 
є цінним джерелом для вивчення по-
всякдення козацької еліти другої по-
ловини ХVІІ ст. 

Поміж інших речей, у «Опис» 
було внесено і вогнепальну зброю. 
У скрині, що стояла в нижній задній 
світлиці гетьманського будинку на 
замку (Цитаделі) разом з пернача-

ми, срібним посудом та іншими по-
бутовими предметами зберігалася 
«пара пістолетів із шкоцькими зам-
ками й залізною оправою». Пістолет 
(інша назва – пістоль) – вид ручної 
вогнепальної зброї для стрільби од-
нією рукою. У ХVІІ ст. складався зі 
ствола, замка і ложа без прикладу, 
але із загнутим донизу руків’ям (ізло-
жиною), що для міцності мало срібну, 
мідну чи залізну оправу. «Шкоцьким» 
називали шотландський або англо-
голландський ударно-кремінний за-
мок, за допомогою якого при одно-
разовому ударі кременя по кресалу 
видобувалися іскри, які запалювали 
пороховий заряд. 

У скрині, що стояла в окремій 
невеликій кімнаті гетьманського 
будинку на Цитаделі, разом з геть-
манськими клейнодами зберігалася 
пара «парадних» пістолів Івана Са-
мойловича. Їх він носив за поясом 
чи возив попереду сідла в ольстрах 
(кобурах) під час особливих урочис-
тостей. Ці пістолети мали визолоче-
ні срібні оправи з фініфтю, суцільно 
визолочені стволи та шкоцькі зам-
ки. Шкіряні ольстри з червоними 
оксамитовими каптурами (клапана-
ми) були обшиті червоним сукном і 
обложені крижовим сріблом. В ко-

морі, що стояла біля стояла біля ста-
рих гетьманських світлиць на Цита-
делі, зберігалося 16 одиниць дов-
гоствольної вогнепальної зброї: 
гвинтові пищалі, турецькі пищалі 
«яничарки», пищаль донська, німець-
ка фузія, карабін. «Гвинтовими пи-
щалями» тоді звалися рушниці (інша 
їх назва – штуцер, гвинтівка) з 6 – 
8 півкруглими гвинтовими наріза-
ми каналу ствола, «фузіями» – глад-
коствольні рушниці, «карабінами» – 
рушниці з укороченими стволами. 

У коморі гетьмана Самойлови-
ча зберігалися: 3 «пищалі гвинто-
ві» прості; 6 «пищалей гвинтових» з 
ложами, нарізаними кісткою; 2 «пи-
щалі гвинтові» з різьбленими ложа-
ми, з’єднаними із стволами трьома 
срібними обіймицями, із насіченими 
сріблом замками та в трьох місцях 
стволами; «турецька пищаль яничар-
ка» з нарізаним кісткою ложем, на-
січена золотом і сріблом; «турецька 
пищаль яничарка» із стволом з ви-
того заліза, який у трьох місцях був 
насічений сріблом; «пищаль донська 
завісна гвинтова» з сімома мідни-
ми обіймицями; «німецька пищаль 
фузія» із шкоцьким замком, визо-
лочена в 3-х місцях; «карабін» двох-
ствольний із шкоцьким замком. 

Судячи з обмеженого опису цієї 
зброї, це були дорогі зразки дов-
гоствольної нарізної вогнепальної 
зброї імпортного виробництва. 

Ще один арсенал вогнепальної 
зброї Івана Самойловича знахо-
дився на іншому дворі гетьмана – 
на території Батуринської фортеці. 
В нижній задній палаті його будин-
ку стояла липова скриня довжиною 
0,93 м, шириною 0,67 м і висотою 
0,58 м із шаблями, пістолями, лука-
ми та коштовною збруєю. Із вогне-
пальної зброї в ній були: пара пища-
лей з наколісними замками, ложа їх 
нарізані кісткою та мушлями; пара 
пістолетів із шкоцькими замками й 
різьбленими залізними оправами; 
2 пари пістолетів двохствольних із 
шкоцькими замками та залізними 
оправами; пара пістолетів із шкоць-
кими замками та різьбленими за-
лізними оправами, невеликі ділян-
ки лож яких були нарізані мушлями. 
Всього 10 одиниць. Супутніми цій 
зброї речами, що також зберігали-
ся в скрині, були дві пістольні чер-
воні шкіряні ольстри, чорний буй-
волячий пороховий ріг, оправлений 
сріблом, та три ладунки (сумки для 
набоїв): перша – шита золотом по 
зеленому атласу, друга – шита зо-

лотом по чорному оксамиту, третя – 
шита по червоному оксамиту золо-
том і сріблом. 

У цьому ж дворі знаходилися 
речі гетьмана Самойловича, приве-
зені до Батурина з Глухова, в тому 
числі – «18 главных и гвинтовых пи-
щалей», докладнішого опису яких 
джерело не подає. 

Отже, вогнепальна зброя геть-
мана І. Самойловича була вираз-
ником його статусу, його особистих 
уподобань та передових досягнень 
тогочасного розвитку цього виду 
озброєння. Зброя гетьмана була ко-
штовною: зі сріблом, інкрустована 
кісткою й перламутром та оздобле-
на посрібленням, золоченням, різь-
бленням, насіканням. Кремневі зам-
ки на ній – майже виключно «шкоць-
кі», імпортні. 

Хоча є пряма вказівка на ім-
портне походження лише 4-х оди-
ниць зброї із 48-ми, згаданих в Опи-
сі, можемо впевнено припустити, що 
вона складала вагому частку описа-
ного арсеналу. Довгоствольна зброя 
практично вся була нарізною. Також 
гетьман мав дуже рідкісні на той час 
зразки двохствольної зброї.

Наталія САЄНКО

Вогнепальна зброя гетьмана Самойловича

У ході дослідження історії Ба-
турина та усвідомлення, яким 
було місто і життя у ньому, важ-
ливим інформаційним джере-
лом стають спогади або мемуа-
ри. Проливають світло та надають 
нам уявлення про Батурин пер-
шої половини ХІХ століття мемуа-
ри Людовіки (Лулу) Тюргейм «Mein 
Leben. Erinnerungen aus sterreichs 
grosser Welt 1788–1852» («Моє 
життя. Спогади із великосвітської 
Австрії 1788–1852»). Авторка ме-
муарів – сестра дружини Андрія 
Розумовського. Відомо, що в 1819 
р. Андрій Кирилович разом із сво-
єю новою дружиною Константи-
ною Тюргейм вирішує відвідати 
Україну і, звичайно, місто Батурин. 
Адже саме Батуринська еконо-
мія складала левову частку його 
майна. 

Разом з подружжям Розумов-
ських до Батурина приїздить і се-
стра Константини – Лулу Тюргейм, 
що у своєму щоденнику описує ці-
каві відомості про життя подруж-
жя Розумовських та їхнього най-
ближчого оточення в Батурині. 

Життя в Батурині, який автор-
ка щоденника відвідала у верес-
ні 1819 р., видалося розмреним: 
«життя у Батурині спокійне та мир-
не, ми постійно зайняті прогулян-
ками», «опів на третю ми обідає-
мо, іноді Константина і я гуляємо 
вранці, після вечері ми супрово-
джуємо Розумовського на полю-
ванні. Вчора мені не пощастило на 
полюванні». 

З її записів стає відомо, 
що Лулу була обізнана і з ми-
нулим Батурина: «До речі, ось 
ще руїни фортеці, козацький 
дім Мазепи, який так виді-
лився у війні з Карлом XII. Іс-
нує версія, що тут він сховав 
свій скарб». Цікаву та малові-
дому інформацію містять ме-
муари про садибу гетьмана 
Кирила Розумовського в Ба-
турині, де зупинилася автор-
ка. Лулу Тюргейм пише, що її 
кімната з чотирма вікнами 
знаходилася у малому будин-
ку та м ла дві значні переваги 
– була теплою та добре освіт-

леною. На малюнку «Старий геть-
манський дерев’яний палац у Ба-
турині», яким Лулу підкріпила свою 
розповідь про Батурин, у центрі 
зображено дерев’яний будинок з 
ґанком та портиком, на його по-
крівлі видніються чотири димохід-
ні труби. 

Можемо зробити припущен-
ня, що Лулу Тюргейм зобразила 
садибу гетьмана Кирила Розумов-
ського на вул. Київській (сучасна 
вулиця В.Ющенка). Це перше зо-
браження гетьманського двору, 
відоме на сьогодні. Та все ж не-
значні розміри будинку та дво-
ру на малюнку наштовхують на 
думку, що Л. Тюргейм відтвори-
ла лише частину великої садиби 
Розумовського. 

Лулу залишила відомості і про 
кімнату, де мешкала під час сво-
го перебування в Батурині: «Я маю 
серію власних малюнків, що роз-
кривають мою боротьбу проти мух 
у моїй кімнаті. Я оточена ворогами 
в ньому: блохи, миші, мухи, гусе-
ниці, тощо об’єдналися, щоб зана-
пастити мене, але ми побачимо, чи 
переможу я на полі бою. До речі, я 
розумію, що моє вторгнення під-
штовхнуло їх, бо я вважаю, що до 
цих пір ніхто не думав про їхні зло-
вживання. У цій країні існує соці-
альний договір між людиною та 
твариною, як у земному раю: ко-
жен має однакові права». 

На малюнку, покликаному 
проілюструвати, як служниці вимі-
тають комах з її кімнати, вона по-
казала скромне помешкання з ві-

кном, столом, чотирма 
стільцями, кахляною 
піччю та ліжком під бал-
дахіном. 

Мемуари Лулу Тюр-
гейм є цінною інфор-
мацією для досліджен-
ня історії Батурина по-
чатку ХІХ ст., а ілюстра-
ції, зроблені авторкою, 
– джерелом для ство-
рення наукової рекон-
струкції гетьманського 
палацу Кирила Розу-
мовського в Батурині.

Юлія ФУРСОВА

Невідоме зображення 
гетьманського палацу

Ікона Покрова Богородиці з 
фондової збірки заповідника
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Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої 
книжки «Меди і полини історії» – відомого чер-
нігівського письменника, журналіста, кра-
єзнавця Володимира Миколайовича Сапона 
(20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 
177–183, 185 – 191.

Плавили мідь для 
статуї Свободи

1886 року у Нью-Йоркськiй гаванi пiдвелася 
92-метрова статуя Свободи, що згодом стала симво-
лом США i нинi вiдома всьому свiтовi. То був подару-
нок американськiй державi від уряду Францiї. А ви-
готовили французи статую iз прокату мiдних листiв, 
закуплених у росiйських заводчикiв Демидових, на 
уральських мiдноплавильних заводах яких трудили-
ся i сотнi дiтей та онуків селян iз Чернiгiвщини.

Цей факт по достовiрних джерелах встановив 
професор iз Єкатеринбурга, наш земляк – уродже-
нець Корюкiвки В. I. Довгопол, доля якого теж закину-
ла до того далекого краю ще в юностi, щоправда, вже 
у нашi часи. Закiнчив там металургійний iнститут, пра-
цював на металургiйних заводах, очолював Нижньо-
Тагiльський мiськком компартiї, обiймав посаду дру-
гого секретаря Свердловського обкому партiї, оби-
рався депутатом Верховної Ради СРСР.

З архiвних матерiалiв довiдався Вiталiй Iванович 
i про те, як потрапили чернiгiвцi на Урал.

А з’явилися вони там ще за часiв Катерини II. Та 
найбiльше переселилося (звiсно, не зi своєї волi) 
крiпосних селян у першiй половинi ХIХ столiття – в 
основному iз Новгорода-Сiверського, Сосницько-
го та Конотопського повiтiв. Збереглися данi, що у 
1826 та 1833 роках один iз Демидових виграв у кар-
ти у кiлькох помiщикiв з Чернiгiвщини, в тому числі i 
графiв Розумовських, бiльше тисячi крiпакiв, якi були 
насильно вивезенi на Урал.

Ось як про одне iз таких переселень розповiдає 
церковний лiтопис: «Выигранные в карты 
крепостные, взятые летом с полевих работ врасплох, 
помещены в телеги и прямо в чем были доставлены 
с далекого юга на Урал для выдворения на новые 
места жительства, не желающих переселяться сми-
ряли розгами».

Переселенцям iз Придесення були наданi що-
йно збудованi хати iз домашнiм начинням першої 
необхiдностi. Вони поповнили робiтникiв Лайського, 
Чорноiсточинського та інших залiзорудних заводiв 
Демидових, стали працювати на їхнiх золотих ко-
пальнях. 

Велика група цих поселенцiв заснувала у глухо-
му лiсi неподалік Нижнього Тагiлу села Шилiвку. Про 
«хохлацький» район селища Вiсiмо-Шайганського за-
воду, заселений чернiгiвцями ще у 1815 роцi, згадує 
у романi «Три кiнцi» вiдомий росiйський письменник 
Дмитро Мамiн-Сибiряк.

«Iмперiя Демидових» була зацiкавлена у 
поповненнi своїх заводiв робочою силою з Укра-
їни, адже нашi земляки відзначалися не тільки 
працьовитiстю, ставали чудовими промисловими 
фахiвцями, а й утверджували у тих краях, де мiсцевi 
жителi були старообрядниками або, як їх зазвичай 
називали, кержаками, офiцiйну православну вiру. За 
мiсцем їхнього компактного проживання зводилися 
православнi храми.

Серед «уральських чернiгiвцiв» минулого столiття 
з’являлося i чимало талановитих людей, якi нале-
жали потiм до творчої елiти тогочасного Уральсько-
го промислового району. Як, скажiмо, уродженець 
Чернiгiвського повiту Михайло Павлович Малахов, 
який iз 1815 року обiймав посаду старшого архітек-
тора Єкатеринбурзького гiрничого округу, а потiм 
– Уральського гiрничого правлiння. Ним спорудже-
но чимало заводських корпусiв, житлових будинкiв, 
храмiв. Зокрема собор Олександра Невського у 
Єкатеринбурзi. Власне, i архiтектурне обличчя цього 
міста сформувалося за його участю.

Талановитим архiтектором був i Олексiй Лу-
ценко – син кріпосного робiтника Вийського 
мiдноплавильного заводу. Він закiнчив Академію 
мистецтв у Санкт-Петербурзi, але ще багато лiт зали-
шався власнiстю Демидових, аж до 1861 року, коли 
крiпацтво було скасоване.

Зрозумiло, нинiшнi нащадки тих переселенцiв iз 
Чернiгiвщини вже не пам’ятають свого українсько-
го походження, вони розчинилися у тамтешньому 
росiйському населеннi. Але полишили по собi у тому 
краї добру пам’ять, як i iншi поколiння українцiв, яких 
доля закинула на Урал пiзнiше.

В січні уже нового, 2021-
го: у Москві помер Тарас 
Миколайович Дудко (6.04. 
1940, Київ – 3.01. 2021, Мо-
сква). Упродовж останнього 
року хворів, на зв’язок не 
виходив.

З історії роду 
По суті справи порвалась 

остання жива родинна нитка, 
що єднала нас з Олександром 
Довженком. Тарас Дудко на-
родився в родині Довженко-
вої сестри Поліни (Параске-
ви) Петрівни Дудко-Довженко 
і її чоловіка Миколи Дудка. І 
мати, й батько були лікарями, 
за їхнім прикладом обидва 
сини стали медиками. Стар-
шого сина назвали на честь 
дядька, Олександром (1.05. 
1936 – 2.04. 2015), молодшо-
го (за підказкою Олександра 
Петровича) Тарасом. І Олек-
сандр, і Тарас по закінченні 
інституту жили і працювали в 
Москві...

Сама історія родини Дуд-
ків-Довженків напрочуд ці-
кава. Микола Дудко (1901–
1978) був лікарем-хірургом, 
доктором наук, професором. 
Під час війни – польовий хі-
рург, прототип Довженкового 
оповідання «Стій, смерть, зу-
пинися!». Хоча іноді Довженко 
адресує йому, у своїх Щоден-
никових записах, і доволі дра-
тівливі, уїдливі характеристи-
ки. Трапляється таке між ро-
дичами...

А 21 квітня 1978 року Ми-
колу Дудка знайшли мертвим 
у своїй власній квартирі на 
вулиці Горького 4/6 (нині Ан-
тоновича). Знайшли з перері-
заним горлом, із зв’язаними 
руками й ногами. Убивць, 
здається, не дуже й шукали... 
Та смерть лишилась загадкою 
і болючою зарубкою в пам’яті 
Тараса Дудка.

Того ж таки 1978-го, у лис-
топаді, пішла з життя і По-
ліна Петрівна (1901–1978).
Лікар-терапевт, учениця 
М.Стражеска, працювала у 
Жовтневій (тепер Олексан-
дрівській) лікарні.

Звісно, треба згадати діда 
й бабусю Тараса і Олександра 
Дудків, Петра Семеновича і 
Одарку Єрмолаївну Довжен-
ків. Після їхнього переїзду до 
Києва із Сосниці, у другій по-
ловині 1930-х, вони жили ра-
зом із родиною дочки. До ві-
йни за адресою вулиця Лені-
на (тепер Богдана Хмельниць-
кого), 9.

В роки окупації Петро Се-
менович і Одарка Єрмолаїв-
на мешкали десь на Куренів-
ці. У 42-му він помер, похова-
ний на Куренівському цвин-
тарі. По війні знайти могилу 
не вдалося. Символічне по-
ховання – на Байковому, по-
руч Одарки Єрмолаївни та по-
дружжя Дудків.

У листопаді 1943-го Олек-
сандр Довженко, разом з вій-

ськами Червоної армії, опи-
няється в Києві. Одразу ж на 
квартиру, ту саму по вулиці 
Леніна – в надії, що там меш-
кають батьки. Зрештою, мати 
знайшлася, Довженко заби-
рає її до Москви, десь з рік 
вона живе в його квартирі 
на Кутузовському проспекті. 
Стосунки з невісткою, Юлією 
Солнцевою, і тещою Надєж-
дою Павлівною, не склались. 
Одарка Єрмолаївна поверну-
лась до Києва і жила в роди-
ні дочки (адреса була вже ін-
шою, уже названа Горького 
4/6), до самої смерті у 1948 
році.

Зберігся лист Довженка 
до матері й сестри, уже після 
повернення Одарки Єрмола-
ївни до Києва. Подаю фраг-
мент листа за оригіналом, 
без літературних правок.

10-ІХ-44, Москва.
«Дорогий мій рід!
[...] Жалько мені матери. 

Як вона там? Усе, видно, во-
рожить, випитує на картках 
долю, а доля щодня обдурює 
нас усіх, як базарна перекуп-
ка. Ну я все-таки рад за матір, 
що немає вже там у Київі оті-
єї поганої черепахи, отієї ше-
репи, юкла Павловни (так у 
тексті; йдеться про тещу До-
вженкову Надєжду Павлов-
ну. — С.Т.), що так обіжала що-
дня маму, хуже за Нирчину 
(Кирчину? Нрзб) Параску, не 
давала їй не їсти, не пить, не 
сахару! А зла була, а що гор-
да, добра б їй не було – нема! 
Кончилось. Нема не Надеж-
ди, не Маври Ахтанасевни 
(хатня робітниця. – С.Т.), не 
Юли (Юлія Солнцева, дружи-
на Довженка.– С.Т.), що ски-
палася щодня за грязь – все 
осталося в Москві. Київ, са-
дочок, своя сторона, хиба 
тільки Тарас і Шура допека-
ють, да може чим куховарка 
не вгодила – оце, видно, і все. 
Зате весело, не те що в Мос-
ковському домі: то не було не 
стукнуть, не крикнуть, не очи-
нить дверей – сердиті все да 
серьйозні, лиха година, ну! І 
як бо так можна жить, хай бог 
милує?».

«Зате весело!»
Тарас і Шура – це і є діти 

Поліни Петрівни та Миколи 
Омеляновича. «Зате весело!» 
– ось що головне. Тарас Ми-
колайович намалював мені 
схему їхньої квартири на Горь-
кого – у кожного була своя 
кімната, у бабусі так само. 
Значно пізніше, уже на по-
чатку 1980-х, по смерті бать-
ків, Олександр і Тарас Дуд-
ки передадуть облаштуван-

ня квартири до Центрального 
державного музею-архіву лі-
тератури і мистецтва України, 
де є меморіальна кімната До-
вженка. Та сама, в якій жила 
Одарка Єрмолаївна і де жив 
сам Довженко під час своїх 
візитів до української столиці.

Стосунки Довженко-
вої дружини Юлії Солнцевої 
і родини Дудків не склали-
ся. Коли я друкував спогади 
Солнцевої (книга «Довжен-
ко без гриму», 2014), то на-
віть змушений був вдатися до 
купюр: надто вже радикаль-
но-злісно і несправедливо. 
«Я всегда с ужасом смотре-
ла на эту семью Довженко, и 
когда они приходили к нам, я 
еле выдерживала их присут-
ствие...». І т.д.

Дудки так само були нала-
штовані вороже до Юлії Іпо-
литівни, були переконані у її 
співробітництві з НКВД-КГБ 
і навіть підозрювали її (знаю 
з розповідей Тараса Микола-
йовича) у тому, що вона зу-
мисне нічого не зробила для 
того, аби унеможливити рап-
тову смерть Довженка в кін-
ці листопада 1956 року, на-
передодні його запланованої 
поїздки до Франції.

Сам Тарас Миколайович 
Дудко був лікарем-психіа-
тром, наркологом, доктором 
медичних наук. Окрім медич-
ної (закінчив Київський ме-
дінститут, 1963), мав ще й фі-
лософську освіту (відповід-
ний факультет Київського уні-
верситету, 1968). Від 2004 
працював директором мос-
ковського Інституту реабілі-
тації ННУ наркології.

Доволі часто навідував-
ся до Києва. А у Москві очо-
лював нині заборонене ро-
сійською владою Об’єднання 
українців Росії. Поглядів своїх 
на політику Путіна і російської 
влади не приховував.

Тарас Дудко був одним із 
фундаторів і видавців альма-
наху «Провісник», в якому дру-
кувалися матеріали, присвя-
чені Олександру Довженку. 
На жаль, в останні роки ви-
дання припинило своє існу-
вання...

... І невимовно 
сумно

Я зустрічався багато разів 
з Тарасом Миколайовичем – у 
Києві, Сосниці, у Москві. Над-
звичайна приязнь поєднувала 
його з Ролланом Сергієнком – 
режисером і учнем Довженка, 
який жив і працював в Москві 
і який пішов з життя зовсім не-
давно.

Пригадується, зокрема, 
поїздка у підмосковне Перед-
єлкіно (як відомо, там здебіль-
шого дачі письменників) до 
однієї з учениць Довженко-
вих. Та головне, ми з Тарасом 
Миколайовичем мали огля-
нути колишню дачу Олексан-
дра Довженка (у Передєлкі-
но, до речі, навіть вулиця його 
імені є). Після смерті режисе-
ра (1956) Юлія Солнцева про-
дала дачу. Дудко переживав 
втрату цього живого куточка, 
пов’язаного з Довженком, ка-
зав мені про плани у якийсь 
спосіб викупити ту дачну ді-
лянку.

Одначе ж куди там? Гроші 
там ходили неміряні. Ми по-
їхали у Передєлкіно, оскільки 
стало відомо, що Довженко-
ва дача стала власністю зна-
менитого художника, скуль-
птора Зураба Церетелі. Він, 
власне, був господарем ко-
лишньої (теж колишньої) дачі 
Наді Леже, вдови знаменито-
го французького художника, 
садиби, яка знаходиться на-
впроти. Тепер він прикупив ще 
одну – для свого онука... Це 
був початок «нульового» деся-
тиліття. Все обнулялось, бук-
вально все.

Ми побачили Довженкову 
дачу уже при останніх її схли-
пах. Потужні машини все руй-
нували, «до основанья, а за-
тем...». Затєм мали вибудува-
ти будову зовсім інших розмі-
рів і стилю.

Я з болем дивився на од-
разу посіріле обличчя Тара-
са Миколайовича, на спалені 
болем очі. Тут він бував у ди-
тинстві, то була часточка світу 
його славетного дядька. Тепер 
її нищили бульдозерами.

Небіж був схожим на До-
вженка – особливо у профіль. 
Отоді, в Передєлкіно, я заува-
жив це чи не вперше.

Тепер немає і самого Та-
раса Дудка. Невимовно гірко, 
страшенно сумно. Тепер вони 
усі там, на небесах. Колись 
Довженко, у Щоденникових 
записах, перераховував усіх 
братів і сестер: Ларіон, Сер-
гій, Грицько, Іван, один без-
іменний, нехрещеним немов-
лям умер, Оврам, Андрій, Ки-
лина, Параска, Мотря, Галька 
– усього одинадцять: помер-
лих. Дорослого стану діста-
лись тільки двоє — Олександр 
і Параскева, вона ж Поліна, 
матінка Тараса і Олександра 
Дудків.

Там вони усі, вже всі там. 
Царство Небесне і Пам’ять Ві-
чна! А сьогодні ще й сльози 
услід...

Сергій ТРИМБАЧ
Газета «День», 13. 01. 2021. 

Про автора. Сергій Ва-
сильович Тримбач (нар. 17. 
09.1950 р, с. Жовтневе, те-
пер у межах м. Олександрія 
Кіровоградської обл.) – укра-
їнський кінокритик, кінозна-
вець, кіносценарист. Чинний 
голова Національної спілки кі-
нематографістів України. Лау-
реат Державної премії Украї-
ни ім. О. Довженка (2008). Ав-
тор багатьох публікацій, при-
свячених історії та сучасності 
українського кіно.

На помин Тарасової душі
Пішов з життя Тарас Дудко – лікар, громадський діяч, небіж Олександра Довженка

Довженко з племінниками: Тарасом (зліва) і Олександром. 
Фото з архіву Олександра Довженка. 
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«Молоді палкої пориви бурхливі,
думи, ідеали, мрії золоті,

шепоти-жадання зелені на ниві,
це – сміливо гордий виклик 

темноті.»
Василь Чумак.

Зірка цього самобутнього по-
ета спалахнула так само раптово й 
яскраво, як і згасла: в неповних 19 
його розстріляли денікінці в Києві. 
Звали його Василем Григоровичем 
Чумаком.

Народився Василь у містечку 
Ічні на Чернігівщині в селянській 
родині на Різдво Христове, 7 січня 
1901 р. (25 грудня 1900 р. за ст. ст.). 

Дитинство Василя спливло у спі-
вочому закутку Чернігівщини (так 
називав Ічню Степан Васильченко, 
земляк поета). Шестирічним його 
прийнято до церковно-парафіяль-
ної школи. З першого року хлопчик 
виявив неабияку обдарованість. 
Після початкової школи вчився в Іч-
нянському чотирикласному училищі 
(1910 – 1914 рр.) та Городнянській 
гімназії (1914 – 1918 рр.), де з кла-
су в клас переходив з похвальними 
грамотами.

Дуже рано у нього прокинув-
ся поетичний хист, можливо, через 
вроджену пісенну вдачу. «В нього 
був гарний тенор, і пісень він тих 
знав, як і всі ми, безліч. Здається, 
з піснею і вродився…», – згадувала 
сестра Уляна. 

Василь багато читає. Улюблені 
автори – Тарас Шевченко, Микола 
Костомаров, Олександр Олесь, Ми-
кола Вороний, Микола Некрасов, 
Олексій Кольцов. 

Чотири гімназійні роки в тихій 
провінції не минули для юнака на-
марно. Він багато читає, є найак-
тивнішим учасником гуртка «Люби-
телей изящной словесности», пише 
російською та українською мовами. 
В. Л. Марігодов, директор гімназії та 
літературний наставник молоді, за-
уважив хлопцеві, що «писати двома 
мовами важко й недоцільно, краще 
обрати одну, бо в поета мусить бути 
великий запас слів». Радив він і Чу-
макові обрати собі одну якусь мову 
і докладно ознайомитись з нею: 
«Даль чи Грінченко ?» За якийсь 
час Чумак сказав, що Грінченко пе-
реміг, і він писатиме українською 
мовою.

Метеорне життя
«Пробудіться, орли сизі,
Славні козаченьки,
Заверніть колишню славу
України-неньки.»
Таємницю художньої трансфор-

мації Василя – перехід від росій-
ської поезії до української захова-
но не в поетичній, а в психологічній 
площині. Унікальною є мовна ситуа-
ція в зрусифікованому чернігівсько-
му краю, адже такого «зразкового» 
й «класичного» суржику, як на півно-
чі Чернігівщини, ймовірно, ви ніде 
більше не почуєте. Пояснити це лег-
ко тривалими мовними впливами 
сусідів – Росії та Білорусі. На «фа-

бриці чиновників», як називав Ва-
силь Городнянську гімназію, знева-
жалося все українське, рідна мова 
не викладалась… На такому ґрунті 
українська поезія Чумака постала 
як зовнішня форма великого вну-
трішнього самовизначення поета.

У вирі національно-визвольно-
го руху Василь захоплено зустрічає 
Лютневу революцію:

«Вставай, милий брате,
Бо сором нам спати:
Ми спали століття – доволі вже 

сон!»
Політичні переконання Василя 

Чумака привели його до партії бо-
ротьбистів, однієї з найвпливовіших 
тоді політичних організацій на Укра-
їні. Його симпатії сформувались 
не випадково, адже боротьбисти 
уважно ставились до національно-
го питання, виступали за визнання 
суверенних прав Української дер-
жави, мали широкі зв’язки з селян-
ством та інтелігенцією. Партія бо-
ротьбистів була Чумаку близька ще 
й тим, що її фундатором і лідером 
був його чернігівський земляк, відо-
мий поет Василь Еллан-Блакитний. 

Поет рвався з тихої провінції до 
Києва, до справжньої боротьби:

«Сонце-злото, сміх і жемчуг
Я знижу в разки намиста,
Для забутих, для «найменших»
Понесу в велике місто.»
У Києві Чумак заглибився в гу-

щавину революційної та літератур-
ної діяльності: працює відповідаль-
ним секретарем тижневика «Мис-
тецтво», в бюро пропаганди Всеук-
рліткому при Наркомосвіті, багато 
пише. Керує також майстернею, в 
якій підробляли паспорти та інші 
документи, необхідні для підпільни-
ків… Донос провокатора – арешт, 
Лук’янівська в’язниця, звільнення, 
знову підпілля… В ніч на 4 грудня 
1919 р. Василя схоплено денікін-
цями і страчено через кілька годин 
після арешту…

Червоний заспів
Літературний спадок Василя Чу-

мака невеликий: «Заспів» – це пер-
ша і єдина збірка, підготовлена до 
видання ще самим автором, а ви-
йшла друком вже після смерті поета 
(1920 р.). 

«Заспів» складається з чотирьох 
циклів. Починається книга циклом 
поезій «З ранкових настроїв» з на-
прочуд ніжною лірикою молодого 
автора. Згодом окремі його рядки 
покладено на музику композито-
рами В. Верховинцем («Більше на-
дії, брати !»), П. Козицьким («Черво-
ний заспів»), М. Вериківським («За-
клик»), а до «Пісні помсти» музику 
створено самим народом. 

Цикл «Мрійновтома» – це не 
лише «келих востаннє» чи «білий 
жаль». Поет знаходить найзапові-
тніші слова, просить у природи най-
чарівніших барв і звуків, аби відтво-
рити невпинну внутрішню боротьбу:

«Вимережить пісню – голубині 
крила,

щоб у ній блакитно далечінь 
замріла,

щоб у ній заграло шумовиння 
трав,

я слова таємні у степу збирав.»
Наступний цикл «Осіннє» відкри-

ває вірш «Волошки» (улюблена квіт-
ка поета). Справжня перлина, вірш-
шедевр:

«… а в стерні – волошки,
сині, синьозорі,
і такі дрібненькі –
слізки росяні.»
Останній розділ – «Цикл соці-

ального». У поезії «Офіра» молодий 
автор одним з перших відтворив 
образ революціонера, який офі-
рує пролетаріату та революційному 
мистецтву «кожну краплю крові». В 
ньому бачимо й самого Чумака. 

Думки й рядки 
Василя Чумака

Чи не пора? (На увагу батькам 
городянських гімназій).

Маємо власну державу. Мусимо 
мати й власну школу, в якій би про-
водилось навчання рідній мові, ви-
вчення рідної літератури. Це безпе-
речний факт. Проти цього, здається, 
нема чого суперечити. А раз нема 
чого суперечити, треба зробити. Не 
так думають батьки городянських 
гімназій. В теорії вони погодились з 
українізацією. На практиці звели її 
на нуль…

Живемо в Українській державі. 
Навчаємося російської мови, росій-
ського письменства, історії, геогра-
фії – все російської. Чому не німець-
кої, французької, іспанської? Адже 
все одно ? Ні, не все одно: «столітні» 
зв’язки, столітні впливи, мовляв, і 
т.д. і т.д. Нічого не маємо проти куль-
тури, чия б вона не була: німецька, 
французька, іспанська, російська, 
арабська. Але… де ж наша ?

«Черниговская земская газета», 
09(22). 10 .1918

Спогади про Василя 
Чумака та родину
Рід Чумаків – співучий рід, ве-

селий, гострий, любив гуляти. Тітка 
поета, Марта, була цікава, гостра 
на мову дівчина, в часи дівування 
повита фльором романтичності. Ве-
селі, співучі парубки, цікава їхня се-
стра-дівчина – це і спричинилося до 
того, що коло їхнього двору, де по-
мощена була лавочка, приваблюва-
ло молодь до цього двору, завівши 
тут щось подібне до постійних ве-
чорниць. Обидва брати – батько по-
етів і дядько співали у церковному 
хорі, і я часто бачив їх на співках, які 
в моєму пам’ятку залишились ве-
селими, цікавими вечорницями, де 
баси на високій ноті гасили голоса-
ми лампу. В такому оточенні зріс мо-
лодий поет.

Степан Васильченко.

У свій час я необачно не розпи-
тала і не записала спогадів Анастасії 
Петрівни (мама поета – В.П.) про гро-
мадянську війну, але запам’ятала, 
що найгірше враження на неї спра-
вила Червона армія – неотесана 
босячня. Я, комсомолка, сприйняла 
тоді цю характеристику як вияв «не-
сознательности» моїх родичів і, зви-
чайно, нікому про це не говорила.

Якось увечері – саме і Василь 
був вдома – почулись постріли у цен-
трі. Всі перейшли із хати в пекарню, 
подалі від вулиці. Василь рвався по-
бігти туди, звідки лунала стріляни-
на, але вся родина стала стіною – не 
пустили його. На другий день мама 
(Марія Григорівна Чумак-Гудименко, 
молодша сестра Василя – В.П.) була 
у своєї подруги Олі Завгородньої. З 
вікна їхньої хати вони побачили по-
хорон убитого минулої ночі більшо-
вика. На возі труна, закрита, на ній 
гілочка сосни – і сидить один Василь 
Чумак… «Ой, Василю, не зносить тобі 
голови», – сказала Олина мама, На-
стя Завгородня.

Повернувшись зі з’їзду партії 
більшовиків, що відбувся в Києві 
28. 05 – 04. 06.1919 р. (дати вста-
новлено за «Справочником делега-
та» з автографом Василя), Василь 
сказав Анастасії Петрівні: «Нас по-
били. Сховайте, мамо, цю вишиван-
ку на самісіньке дно скрині, бо вона 
ще довго не буде потрібна».

Лариса Гудименко.

Валерій ПОМАЗ,
бібліограф Чернігівської обласної 

бібліотеки для юнацтва

«Сховайте, мамо, вишиванку…»

СЛЯПЫ ДОЖДЖ 
Чаго яшчэ ты хочаш ад жыцця, 
Чаго яшчэ ты хочаш ад Сусвету?.. 
На скрыжаванні мар і забыцця 
Прыйшло яно знянацку, гэта лета. 
Мы збеглі ад турбот і тлумных 

спраў, 
Як у дзяцінстве некалі са школы, 
І нас у жыце дождж сляпы застаў, 
Такі лагодны і такі вясёлы. 

Прыпеў: 
А дождж сляпы, а дождж сляпы 

ідзе, 
І кроплі на сцяблінках залацяцца, 
І не схавацца ад яго нідзе, 
Ды, зрэшты, і не хочацца хавацца! 

А як раней з нас насміхаўся лёс, 
І доўга як цягнуўся кожны вечар, 
І толькі чэрвень нам усё ж прынёс 
Жаданую і светлую сустрэчу. 
І тут няма ніякае віны, 
Што зноў мы праблукаем да 

змяркання, 
Бо сёння мы адны, зусім адны, 
У жыце, як на востраве кахання. 

Прыпеў: 

І п’е вясёлка зноў ваду з ракі,
І мы, у вянках з валошкавых 

карункаў, 
Брыдзем сабе па жыце напрасткі, 
Здурнелыя зусім ад пацалункаў. 
Усяго з табою сёння нам стае, 
Прамоклі мы да ніткі, да рубіны. 
І пахнуць вусны цёплыя твае 
Суніцамі, адчаем і язмінам. 

Прыпеў:

* * *
Ну, хто паверыць, што такое 

сніцца, 
Калі каліны ружавеюць гронкі? 
На полі – баявая калясніца, 
І параю кіруе амазонка! 

Грыміць наўкол і крышыцца 
жалеза, 

Крывёю пахне ўсё на гэтым полі, 
Бо гэта – бітва. Гэта не імпрэза: 
Хто славу здабывае тут, хто волю. 

…Датлеюць хаты ў бліжэйшай 
вёсцы, 

Апошні стогн сальецца з дзіды 
звонам. 

І сёння вы – удвух – між 
пераможцаў, 

І вам кружляць па гэтым полі – 
гонар! 

…Як тут усё азартна і спакусна, 
Што потым будзе, што яшчэ 

прысніцца
… ……………………………
……………………………… 

Успомні ранкам пра прыпухласць 
вуснаў 

Той, што кіруе гэтай калясніцай. 

І ты, учора рыцар бездакорны, 
Насуперак загадам і законам, 
Нясеш даспехі прадаваць на 

Форум, 
Каб залаты ёй падарыць 

пярсцёнак. 

* * *
Без шэўронаў і эпалет, 
У штармоўцы зялёнага колеру, 
Адпусці мяне ў Белы Свет, 
Дзе ўсё-ўсё без грошай 

дазволена. 

Дзе ад светлае паласы 
Ты да чорнай дойдзеш не скора… 
Адпусці туды, дзе лясы 
Адлюстроўваюцца ў азёрах. 

Знаю: хто там пабыў хоць раз, 
Той сяброў вельмі добрых мае… 
І пачуеш ты ў адказ: 
«Ну, а хто тут цябе трымае?» 

НЯВЫКАЗАНАЕ 
Вясковая, сціплая хатка, 
Салоўкавы спевы – дарэчы. 
Ніякіх пазнак і нататкаў, 
А проста – сустрэча. 

І птушка так добра спявае, 
Што моцна сціскаюцца грудзі… 
Не скажаш – чаму так бывае, 
Ніхто не падкажа, што будзе, 

Ці хопіць вам гэтае ночы, 
Якім будзе заўтра світанне... 
Ну, хто да чаго тут ахвочы?
 ………………………….. 
Жанчына заплюшчвае вочы І
прагне кахання! 

МАРА 
Сюды ты трапіў на сыходзе дня, 
(Сябрук тут быў, вось і табе параіў). 
Глухі куточак пушчы. Цішыня. 
Ляснік хіба часамі заглядае. 

Немудрагелістым быў твой начлег 
У хатцы, што пад елкаю калматай, 
І з радасцю, шо ад турботаў збег, 
У аблавухай шапцы чысціш снег 
Вялікаю драўлянаю лапатай. 

…Да рэчкі прыдзе лось на вадапой, 
Ніхто тут не вядзе ніякіх рэяў. 
Тут печ старая і кажух на ёй, 
(Старая печ, але як добра грэе!) 

У хатцы – «ізабэльскае» віно, 
На сценах нечыя чужыя фоты… 
Жанчына выглядае ў акно, 
Рукой махае. Кліча да пяшчоты.

Алєсь Бєли: білоруська поезія
Наша газета україномовна, тому 

публікації українською. Але друку-
валися літературні твори й іншими 
слов̀ янськими мовами. 

Кілька разів газета друкувала бі-
лоруських письменників теж в ори-
гіналі, білоруською. Мова близька, 
сусідня. В тому числі друкувалася і 
проза: двоє оповідань Уладзіміра 
Арлова. В оригіналі – поезія Яугенії 
Яніщиц. І вірші ще одного білорусь-
кого поета: це Аляксєй (Алєсь) Бєли .

Він відомий білоруський жур-
наліст і поет. Мешкає в Баранови-
чах. Це старовинне білоруське міс-
то з 1939 по 1954 рік було і облас-
ним центром. Зараз районний центр 
Берестейської (Брестської області). 
Втім, тут мешкає аж 170 тисяч жите-
лів, і до Мінська (139 км) ближче, ніж 
до Бреста (193 км). 

Пан Алесь навчався в Київсько-
му інституті політології і соціального 
управління, відтак добре знає україн-

ську мову. Потім навчався в Гроднен-
ському державному університеті іме-
ні Янки Купали. 

Поет і журналіст бував і в Чер-
нігові. Зокрема, на міжнародному 
українсько-польсько-білоруському 
семінари журналістів, у складі деле-
гації членів БАЖ, незалежної Біло-
руської асоціації журналістів. 
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Жартома і всерйоз

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Ложки, виделки, ножі зі столового срібла чи мельхіору 
з часом темніють. Прокип`ятіть їх в концентрованому відварі 
лушпиння цибулі, і вони знову набудуть блиску. Насиченість 
відвару і час кип`ятіння залежать від кількості предметів і їх 
потемніння. 

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Жінка не стає на рік 
старша, вона стає на рік не-
безпечніша.

 Хочу стати кращим, 
але куди вже краще!

 Ні сорому, ні совісті – 
нічого зайвого.

 У твоєму існуванні 
мало сенсу, якщо ти жод-
ного разу не нявкнув коту у 
відповідь.

Було колись...
Міланська консерва-

торія носить ім`я видатно-
го композитора Джузеп-
пе Верді, хоча в 1833 році 
відмовила йому на вступі. 
Юнаку сказали, що він на 
4 роки старший за звичний 
вік абітурієнтів, не має гро-
мадянства Ломбардо-Ве-
неціанського королівства і 
не має музичного таланту.

Геніальний польський 
композитор Фредерік Шо-
пен був також і відомим пі-
аністом свого часу. У дитин-
стві Фредерік умисне грав у 
повній темряві, щоб доско-
нало вивчити клавіатуру 
фортепіано. В момент гри 
він гасив усі свічки. Навіть 
коли він був в гостях і його 
просили зіграти, він просив 
погасити свічки в кімна-
ті. Ця звичка збереглася у 
нього назавжди.

Видатний італійський 
композитор Антоніо Ві-
вальді працював у філар-
монії. Він був сміливим екс-
периментатором, першим 
ввів в оркестр духові ін-
струменти. Тоді вони вва-
жалися суто військовою 
музикою, і такий підхід обу-
рив багатьох більш консер-
вативних композиторів.

Куточок 
гумору

– Кохана, схоже, тебе 
хвилюють тільки гроші.

– Навпаки, не хвилю-
ють, а заспокоюють.

☺ ☺ ☺
Остання стадія інфляції: 

вигідніше пом'яти в туалеті 
банкноти, ніж купити на них 
туалетний папір.

☺ ☺ ☺
Як заробити грошей? 

Берете високий стілець, 
кладете йому під ніжку до-
лар, сідайте на стілець. За-
вдання: взяти цей долар. 
Встаєте зі стільця, нахиля-
єтеся і піднімаєте долар. 
Сенс вправи: щоб заробити 
грошей, треба підняти за-
дницю.

☺ ☺ ☺
– Куме, у тебе є можли-

вість відкладати гроші?
– Можливість є, грошей 

немає.

☺ ☺ ☺
– Бачу, повно оголо-

шень «Віддам в добрі руки 
песика» чи кицьку. От би хто 
віддав у добрі руки свиню 
кілограмів на 100.

Корисні порадиКорисні поради

 Найбільший у світі архіпелаг Індонезія складається з 
13 тисяч островів. Архіпелаг має форму півмісяця і протяг-
нувся на 5600 кілометрів.

 Найбільшим островом, оточеним прісною водою, є 
острів Маражо, розташований в гирлі річки Амазонки. Пло-
ща його – 48 тисяч квадратних кілометрів.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реа-

лізацію/придбати букіністичну літера-
туру: книги з історії, філософії, кла-
сику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську 
літературу, фентезі, фантастику. 
Російську класику та соцреалізм 
не пропонувати. 

Тел. 063 236 18 03 (Олександр), 
ел. пошта: pivnich.info@gmail.com

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (063) 236-18-03 
http://intermezzo.org.ua.  e-mail: kmc.intermezzo@gmail.com  
ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, 
сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і націо-
нальних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  (063) 236-18-03.

реа-
а-

Цікаве по планетіЦікаве по планеті
Оголошення

Досвідчений приватний детектив швидко встановить, з чого 
це раптом ваш чоловік став такий щасливий.

Шукаю єдину, ніжну, люблячу, здатну розділити проблеми й 
злидні. Проблеми й злидні гарантую.

Швидко і якісно зробимо будь-яку халтуру.

На телебачення потрібна гарна брехуха для прогнозів погоди.

Самотній чоловік шукає кохання, пестощів, розуміння і чогось 
пожерти.

Міняю доступ до тіла на доступ до гаманця.

Віддам чоловіка у добрі руки: кинути шкода, жити з ним не хочу.

Неправильно Правильно

По ліву сторону Ліворуч, з лівого боку

По меншій мірі Принаймні

Помимо волі Мимоволі

По мірі потреби Як буде потреба

По мірі сил По змозі

По натурі За вдачею

Наша газета – на сайті в Інтернеті 
Ось уже кілька років, як створено в Інтернеті сайт нашої 

газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.com
На ньому газету читають в Україні, а також у десятках кра-

їн світу – українці діаспори.
Друковані видання й Інтернет доповнюють одне одного. 

Сайт газети, в тому числі для наших передплатників, цікавий 
тим, що там розміщено весь архів, усі номери «Світ-інфо» роки 
її виходу. Вказано також, у яких номерах ті чи інші основні пу-
блікації. Так що на сайті ви можете прочитати будь-які публі-
кації всіх номерів, скопіювати їх. А читати там є що.

У Туреччині вирощують 
мініатюрні 5-грамові кавуни

Компанія Erüst Tarım, в турецькій про-
вінції Анталія почала вирощувати і продавати 
5-грамові кавуни зі смаком огірка. Ціна 100-
150 - грамової упаковки таких мініатюрних ка-
вунчиків коштує 15-20 турецьких лір ($ 2-2,7).

Erüst Tarım займається вирощуванням 
спеціальних фруктів і овочів мікророзміру ці-
лорічно в теплицях. Після року пілотного виро-
щування компанія почала продавати бебі-ка-
вуни через інтернет.

Через те, що маленькі кавуни легко їсти, 
вони дуже сподобалися клієнтам. Також ка-
вунчики можна використовувати в салатах.

Замінити родича, найня-
ти розрадника або цапа-від-
бувайла в Японії легко – були 
б гроші. Актори в цій індустрії 
на кшталт психологів. Голо-
вне – не забути, хто ти і для 
чого прийшов до клієнта.

Так, молодь часто замов-
ляє другу половинку, щоб по-
казати батькам. Буває, дохо-
дить і до постановочних ве-
сіль. Такі послуги коштують 
дорого – близько $47 тис.

Самотні японці найма-
ють «сім’ю». Адже населен-
ня Японії старіє, і все більше 
людей залишаються самотні-
ми. Обходиться це недешево 
– $200 за одного «родича» на 
день.

Самотні клієнтки іноді за-
мовляють покоївок-чолові-
ків. Правда, їхня робота зде-
більшого полягає не у приби-
ранні, а в тому, щоб ходити з 
жінкою по магазинах, трима-
ти її сумку.

Викликають акторів і за-
міжні пані. Замість втомлено-
го чоловіка, який вічно затри-
мується, додому приходить ін-

ший. З ним можна обговорити 
особисті справи, подивити-
ся телевізор, тобто провести 
час із задоволенням. І коли 
справжній чоловік поверта-
ється з роботи, дружина його 
зустрічає радісно, а не питає, 
чому спізнився.

Сімейними моделями ро-
бота не обмежується. Найма-
ють і «перепрошувачів». Ак-
тор іде до потерпілої компанії, 
аби перепросити. В Японії в 
таких випадках стають на ко-
ліна і кланяються.

Деякі беруть «слухача» на-

прокат, щоб вдосталь поскар-
житися на начальника, колег 
чи клієнтів. В інших випадках 
доводиться грати роль кохан-
ця. Єдине табу – заборонено 
інтимні послуги або порушен-
ня закону.

За словами одного із 
власників компанії, його пра-
цівники надають фактич-
но психологічну допомогу. І 
справа не у величезному при-
бутку, а в тому, щоб дарувати 
людям щастя.

Софія МЕЛЬНИЧУК

Японія: «родичі і знайомі» – за плату

У Дубаї відкрили найвищу 
в світі карусель

У парку розваг Bollywood Parks в Дубаї 
(ОАЕ) відкрилася найвища у світі карусель. Парк 
закрили навесні минулого року через пандемію 
коронавірусу, проте весь цей час було присвя-
чено модернізації і реконструкції атракціонів.

Одним з них стала ланцюгова карусель 
Bollywood Skyflyer, яка досягає 140 метрів у ви-
соту, що на 18 метрів більше за попередній ре-
корд Гіннеса.

«Ті, хто наважаться насолоджуватися круж-
лянням у польоті із розплющеними очима, бу-
дуть винагороджені фантастичним краєвидом 
на парк розваг і його прилеглі території»,– на-
голошується в повідомленні. 

На кухні у господині повинні бути різ-
ні види олії. Адже у кожної свої особливості. 
Жири в оліях є необхідними складовими зба-
лансованого здорового харчування. 

Ми в Україні традиційно найбільше вжива-
ємо соняшникову олію. Тим паче, й соняшни-
ку сіємо й олії з нього виробляємо багато. Але 
ось і інші цінні види олії. 

Оливкова. Одержують пресуванням 
м’якоті олив. Натуральна оливкова олія – зо-
лотисто-жовтого кольору. Темно-золота або 
зеленувата – сортом нижче. Добре впливає 
на травну систему організму. На нерафінова-
ній смажити не треба, бо утворюються шкідли-
ві речовини. А на рафінованій, яка до того ж, 
довше зберігається, смажити можна. 

Лляна. Про користь її відомо з давніх ча-
сів. Її вживали з овочами в піст, на її основі 
готували святкові страви, додавали у здобну 
випічку. У стародавній народній медицині лля-
ну олію застосували для лікування порізів та 
швидкого загоєння ран, для полегшення болю. 
Але тоді олію не можна нагрівати, бо вона 
втратить лікувальну силу.

За біологічною цінністю займає перше міс-
це серед рослинних олій, містить поліненаси-
чені кислоти, вітаміни F, A, E, B, K. Особливо ко-
рисна для серцево-судинної системи.

Кукурудзяна. За хімічним складом поді-
бна до соняшникової. У ній менше вітамінів, 
зате смак її нейтральний – ідеальна якість для 
приготування кондитерських виробів, майоне-
зів, заправки салатів і смаження м’яса і риби

Соєва. Одержують з бобів сої. У світовому 
виробництві олій займає головне місце. Осно-
вна перевага – високий вміст лецитину, який 
необхідний для головного мозку. Також чудо-
во виводить з організму зайвий холестерин. У 
продажу можна зустріти тільки рафіновану со-

єву олію. Це ідеальна сировина для смажен-
ня у фритюрі і виробництва маргарину. Її ви-
користовують для заправки салатів, холодних 
закусок, випічки, короткотривалого смажен-
ня м’яса та риби. Добре поєднується з рисом і 
східними прянощами.

Рапсова. Виробляють з насіння ріпаку. У 
ній багато корисних олеїнової, лінолевої і ліно-
ленової кислот. Після рафінації і гідрогенізації 
використовується для смаження, заправки са-
латів і при виробництві маргарину. Є важли-
вим джерелом вітаміну Е, що нормалізує обмін 
речовин і уповільнює процес старіння, вітамі-
ну А, необхідного для росту клітин, допомагає 
підтримувати нормальний рівень холестерину 
в крові.

Гарбузова. Отримують шляхом холодного 
віджиму із насіння гарбуза. Продукт має тем-
но-рудий, коричневий чи темно-зелений, іно-
ді, майже чорний відтінок. Використовують в 
основному як добавку до їжі з метою оздоро-
вити і зміцнити організм. Застосувують у сала-
тах, супах, кашах.

Кунжутна. Використовується безпосеред-
ньо в їжу, для виробництва кондитерських ви-
робів, високоякісних консервів, маргарину, а 
також застосовується у медицині (для покра-
щення зсідання крові, виводить холестерин з 
організму людини, використовується при лі-
куванні астми) та у косметології. Із очищено-
го насіння кунжуту одержують тахінну олію для 
виготовлення халви. 

Гірчична. Поширений продукт в кулінарії, 
медицині і косметології. При правильному за-
стосуванні з допомогою олії можна вилікува-
ти багато хвороб, позбутися деяких проблем із 
зовнішністю. За вмістом вітамінів вона наба-
гато корисніша за соняшникову і має дуже не-
звичайний і пікантний смак.

Олія: не лише соняшникова


